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Úvod
S postupujícím technologickým pokrokem v oblasti leteckých bezpilotních

strojů (dále jen „dron, UAV“ - unmanned aerial vehicle) a snižováním finanč-
ních nároků na jejich pořízení se zvyšuje jejich praktické využití v civilní ob-
lasti. V dnešní době jsou součástí jejich vybavení senzory pro sběr dat a umělá
inteligence sloužící k bezpečnému letu, nastavení letového plánu, sledování ob-
jektu v bezpřekážkovém prostředí apod. Nejčastěji jsou opatřeny alespoň jedním
senzorem k pořizování audio vizuálních dat (např. kamera pro viditelné nebo
infračervené spektrum), senzorem k určení polohy ve vnějším prostoru (GPS)
a vnitřními inerciálními měřícími senzory pro odhad směru a rychlosti pohybu
(gyroskop). Kromě finančního aspektu omezují architekturu dronů fyzikální zá-
kony (poměr hmotnosti strojů vůči jejich velikosti). Omezením nejvíce trpí menší
modely, u nichž se použité materiály a výbava upravují dle ekonomických a je-
jich nosných možností, čímž se zároveň redukuje jejich univerzálnost uplatnění.
V případě, že známe účel použití UAV, lze snížit kvalitu některých sensorů ku
prospěchu jiných. Aby se dosáhlo malé hmotnosti, opatřují se UAV bateriemi
menších kapacit. Kvůli menšímu zdroji energie se do strojů instalují úsporné sen-
zory, které častěji poskytují zašuměná data s menšími limity na jejich sběr, dále
nízkoenergetické čipy a paměti, které nedisponují dostatečným výkonem a kapa-
citou umožňující spouštět náročnější algoritmy. I přesto se pomalu přechází od
jednodušších činností jako je automatické nahrávání videa předem vypočítané le-
tové trasy či poloautomatické kontroly plynového potrubí nebo hranic pozemku
s asistencí operátora až po plně automatické prohledávání objektů, lokalizaci osob
a jejich následnou záchranu. Pro naposled zmíněné složité úlohy je třeba im-
plementovat komplexní chování se schopností adaptace na předem neočekávaný
vývoj situace. Mezi oblasti, které umožňují využít potenciál UAV, patří úloha vy-
hledávání a sledování objektu (Searching and Tracking (SaT)). Při tomto úkolu se
UAV (pronásledovatel) snaží udržet v zorném poli kamery pronásledovaný objekt
(cíl), a tím mít znalost jeho aktuálního stavu (např. polohy).

Cíl a pronásledovatel mohou mezi sebou kooperovat a navzájem si pomá-
hat například se sdílením své polohy nebo naopak nespolupracovat, kdy cíl před
svým pronásledovatelem uniká. Zástupcem kooperativního typu je asistence při
záchranných operacích, kdy osoba potřebující zachránit se snaží svou polohu pře-
dat záchranářům, kteří ovládají vyhledávací stroj. Pro druhou variantu je nejjed-
nodušším příkladem představa policejního UAV, jenž se snaží neztratit pachatele
nebo jeho dopravní prostředek z obzoru a poskytnout orgánům činným v trestním
řízení informaci o jeho poloze. UAV se musí v reálném terénu potýkat s problémy
jako jsou nedokonalosti rozpoznávání objektů, schopnost kreativního uvažování
unikajícího cíle nebo překážky ať už ty, které stojí UAV v cestě, nebo ty, za které
se cíl může schovat a tak uniknout.

Cílem této diplomové práce je seznámení se s úlohou a existujícími technikami
pro vyhledání objektu a pro jeho sledování pomocí autonomního drona. Následně
se navrhne nový algoritmus pro tuto úlohu, který uvažuje vlastnosti reálného
drona a reálného prostředí. Poslední část textu se zaobírá vyhodnocením vlastní
implementace algoritmu v počítačové simulaci zjednodušeného reálného prostředí.
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1. Definice problému
1.1 Problém vyhledávání a sledování objektu

Tato diplomová práce navazuje na článek od Sary Bernardini a spol. [1]. Zde se
definuje problém Searching and Tracking (SaT) jako posloupnost dvou navzájem
měnících se úloh sledování a vyhledávání. Těchto úloh se účastní dva objekty s ro-
lemi vzdušného pronásledovatele (UAV) a pozemního pronásledovaného objektu.
Proces sledování nastává za předpokladu, že pronásledovatel má dostatečnou jis-
totu o aktuální pozici pronásledovaného. Dojde-li ke ztracení pronásledovaného,
tj. zvýší se nejistota o jeho pozici nad povolenou mez, začne UAV svůj pronásle-
dovaný cíl vyhledávat.

V článku je úloha sledování vyřešena jednoduchým PID ovladačem a chytrým
nespecifikovaným algoritmem k získávání bodů. Dále jsou zanedbány překážky,
které by mohly dronovi za letu překážet. Hlavním tématem článku je úloha vyhle-
dávání, která je definována jako rozdělení prostředí na specifické tvary, pro které
existují v jejich plánovací knihovně letové plány, a jejich následné seřazení do sek-
vence, jenž maximalizuje šanci nalezení. Rozdělení prostředí na tvary je řízeno
orákulem. Pořadí a určení tvarů k prohledání je omezeno životností baterie.

V předpokladech svého problému označili cíl za kooperující (příp. ignorující)
jednotku v prostředí jasně určitelnou a pomocí sensorů nepřehlédnutelnou. V pří-
padě, že UAV nenajde v dané oblasti hledaný objekt napoprvé, předpokládá se, že
se v budoucnu již v této oblasti nacházet nebude. Vzájemné rychlosti objektů jsou
porovnatelné. Věci, které nesouvisí přímo s úlohou vyhledávání jsou dostupné z ji-
ných zdrojů (například pravděpodobnostní rozložení výskytu pronásledovaného
objektu v prostředí).

V diplomové práci došlo k úpravě podmínek příkladu z článku. První změnou
je rozšíření chování cíle o nekooperativní chování (tedy proaktivní chování z úče-
lovou funkcí maximalizující šanci na ztracení cíle dronovi, příp. ztížení nalezení).
Toto chování pokrývá i kooperující případ, jelikož strategie, kterou cíl pro své
rozhodování o pohybu zvolí, může být naivně spolupracující. Tvary, které slouží
k rozdělení mapy na jednodušší části, budou vypočítány před spuštěním simu-
lace naším algoritmem. Letové plány pro ně nebudou předem dané, ale budou se
tvořit dynamicky během letu. Testování algoritmu nebude provedeno na reálném
dronovi v prostředí bez překážek, nýbrž v simulaci zjednodušeného reálného pro-
středí. Zanedbána bude možnost ztracení drona v prostředí, protože se bude buď
pohybovat venku, kde bude mít k dispozici vždy odhad o jeho přibližné poloze
z modulu GPS, nebo malém vnitřním prostředí, které bude poskytovat dosta-
tečně přesné informace o jeho poloze. Všechny věci, které jsou nutné pro správné
fungování úlohy SaT, jsou nějakým způsobem implementované (poslouží vlastní
implementace a algoritmy třetích stran). Baterie zde slouží pouze jako podmínka
k přerušení plánování. Dále se nepočítá s dokonalými senzory (šance přehlédnutí
nebo poruchy kamery je nenulová).

V budoucnu lze projekt směřovat k zobecnění výše použité definice a v úloze
se snažit najít a sledovat více objektů najednou nebo využít více UAV.

K úspěšnému řešení úlohy SaT je potřeba vyřešit následující podúlohy, na
kterých chování drona během letu a provádění úlohy závisí:

4



• Lokalizace drona
K naplánování bezkolizní trasy mezi dvěma body plánovacím algoritmem
potřebuje dron mapu prostředí, ve kterém se nachází. Pokud není mapa
k dispozici, je možné využít jednu z technik současného mapování a lokali-
zace (Simultaneous localization and mapping (SLAM)) k jejímu dynamic-
kému vytvoření za letu. Tyto techniky ovšem zvyšují nároky na použitý
HW v dronovi, jelikož využívají velké množství výpočetní kapacity a pa-
měti. Navíc neexistuje žádný univerzální algoritmus a jejich úspěšnost se liší
prostředí od prostředí. V případě, že je již mapa k dispozici, lze sloučením
vstupů z pohybových a lokalizačních sensorů určit umístění drona na mapě.
Podrobnější mapy umožňují plánování plynulejších tras.

• Dynamické vyhýbání
Mapy nemusí být přesné, některé informace v nich můžou chybět a na-
příklad nezakreslená překážka na mapě může způsobit neočekávaný náraz
a znemožnit dokončení letu. Proto je nutné mít schopnost na náhlou pře-
kážku reagovat a vyhnout se ji.

• Vizuální snímání
Během vyhledávání a sledování pronásledovaného objektu slouží k jeho roz-
poznání od okolního prostředí pomocí instalovaných sensorů postupy roz-
poznávání objektů. Pro případ použitého drona se jedná o barevnou přední
kameru. Kvalita pořízeného záznamu není konstantní a ovlivňují ji vnější
podmínky (aktuální pohyb drona, světelné podmínky, ...).

• Letové ovladače
Pokud se dron nachází v prostředí, ve kterém fungují přirozené fyzikální
zákony a můžou v něm vznikat vnější vlivy (např. vítr nebo proud vzduchu
vytvořený turbínami dronu, jenž se odráží od ploch okolních objektů), je
nutné s těmito obtížemi počítat a letovou kontrolu jim přizpůsobit (napří-
klad zvýšením výkonu motorů nebo reaktivnejším chováním).

Bod jedna je vyřešen podmínkou přítomnosti mapy a senzorů, které je možné
využít k lokalizaci (např. GPS). Body dva a tři jsou řešeny v diplomové práci
a omezeny podmínkami na simulované prostředí. Vnější vlivy zmíněné v bodu
čtyři jsou v simulaci zanedbány a přenechány na starost vnitřním systémům
drona. K výpočtu rychlostí jsou použity PID ovladače.

1.2 Řešený problém
Formálněji můžeme problém sledování a vyhledávání definovat jako antagonní

hru dvou hráčů s nulovým součtem v dynamickém a částečně pozorovatelném
prostředí, kde oba hráči hrají své tahy současně. Hra je čtveřice (P, E, Env,
f), kde zkratky postupně značí definice pronásledovatele, pronásledovaného, pro-
středí a objektivní funkce. P a E jsou modely reálných přístrojů a do jejich dyna-
miky jsou započítány nedokonalosti jejich činitelů a senzorů. Prostředí má jediný
koncový stav. Hra končí po dosažení nulové úrovně stavu baterie. Během doby
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hraní hry se P snaží minimalizovat účelovou funkci 1.2 a E ji maximalizovat. Sta-
vem hry označíme dvojici (M, T), kde M je funkce pravděpodobnostního rozložení
výskytu pronásledovaného cíle na mapě závislá na čase t a T je doba od počátku
simulace.

K reprezentaci účelové funkce využijeme stav hry. Cílem algoritmu je nalezení
přesné pozice pronásledovaného cíle a její aktualizace jeho následným sledová-
ním v prostředí. Úlohu lze reformulovat pomocí entropie 1.1, která definuje míru
nejistoty v prostředí. H(M(t)) je entropie mapy pro čas t, kde pt(i,j) je prav-
děpodobnost výskytu sledovaného objektu na pozici (i,j) v čase t dáno funkcí
rozložení M(t).

H(M(t)) = −
∑

i,j∈M(t)
pt(i,j) log2 pt(i,j) (1.1)

Jelikož se pronásledovaný snaží svou pozici skrýt, lze jeho cíl přeformulovat
jako dosažení rovnoměrného rozložení pravděpodobnosti jeho výskytu do všech
možných volných pozic na mapě. Naopak pronásledovatel se snaží získat ideální
pravděpodobnostní rozložení, ve kterém nabývá jedna pozice na mapě hodnoty 1
a ostaní 0 (pozice udává střed objektu).

Účelová funkce pro použitou kombinaci algoritmů a jejich parametrů θ v epi-
zodě je definována jako

f(T,M, θ) =
∫ T

0
H(M(t))dt (1.2)

Protože maximální entropie je pro rovnoměrné pravděpodobnostní rozložení
na mapě o velikosti n x n rovna 2 ∗ log2(n), objektivní funkce pro libovolný stav
(M,T) se pohybuje teoreticky v intervalu ⟨0, 2∗T ∗log2(n)⟩. Přičemž hodnoty nula
bychom dosáhli za předpokladu, že víme kde se pronásledovaný objekt nachází od
počátku hry a pohybovali se v prostředí s dokonalými sensory, což není v reálném
prostředí uskutečnitelné. Maximální hodnota by odpovídala prázdné mapě bez
statických překážek.

V diplomové práci se omezíme na podmínky, které budou definované nekoo-
perativním případem interakce dvou agentů z reality, jenž byl zmíněn v úvodu. Je
dán jeden vzdušný pronásledovatel a jeden pozemní aktivně pohybující se proná-
sledovaný cíl. Řešením problému je najít pro pronásledovatele nejvhodnější deter-
ministickou strategií prvotního nalezení cíle, jeho následné sledování a při ztrátě
kontaktu (tj. zvýšení nejistoty o aktuální pozici cíle nad předem určený práh) jeho
znovunalezení, aby se maximalizovala doba udržení znalosti o jeho pozici. Naopak
pronásledovaný se snaží setřást svého pronásledovatele aplikací odlišných strategií
(např. volba pozic, ve kterých bude mít největší pravděpodobnost skrytí se před
kamerou svého pronásledovatele). Každý agent má svou znalostní bázi, do které si
může ukládat jakékoliv informace, a tudíž plánovat své jednání dopředu. Jelikož
se soustředíme na plánování pro UAV, hledaný objekt při aplikování své strategie
chování vychází pouze z aktuálních podmínek (reflexní agent), kdežto UAV má
k dispozici bohatší znalostní bázi k plánování svých akcí. Agenti musí dodržovat
fyzikální zákony, jež jsou dány jejich fyzikálními vlastnostmi (např. maximální
dosažitelná rychlost pohybu nebo objem a tvar) a fyzikálními vlastnostmi světa,
ve kterém se nacházejí (zakázáno je například neodůvodněné zmizení z lokace
nebo ignorování kolize objektů ve světě). Omezení je kladeno na počet strojů,
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které je v jeden čas možné řídit a to pouze na jedno UAV. Pokud se ve světě vy-
skytuje více dronů, tito nespolupracují s řízeným strojem. Dovoleno je jim přispět
do znalostní báze ovládaného drona s informací, zda hledaný objekt vidí nebo ne.
V případě, že řízenému stroji dojde energie v baterii, ukončí se epizoda.

Na počátku úlohy jsou pro pronásledovatele i pronásledovaného vygenerovány
náhodné pozice v prostředí. Jejich znalostní báze jsou zpočátku prázdné. Čas je
počítán od nuly. V prostředí se mohou vyskytovat stacionární CCTV kamery,
které jsou schopny určit pozici cíle, pokud vstoupí do jejich zorného pole. V reál-
ných podmínkách žádná kamera není bezchybná. Chyby mohou být v přesnosti
určení místa pozice cíle, záměny podobných objektů nebo přehlédnutí pronásle-
dovaného objektu kvůli šumu. Pro kamery jsou pozice a jejich vlastnosti vygene-
rovány náhodně.

Hráči vzájemně nesdílejí svůj stav, pokud ho přímo vizuálně nesledují (např.
aktuální poloha nebo rychlost). Pronásledovatel má informace o základních vlast-
nostech hledaného objektu (např. velikost, barva nebo maximální rychlost). Z dů-
vodu snížení výpočetní náročnosti na strategie cíle, jsou informace o pozici drona
cíli známé. Maximální rychlosti pronásledovatele a pronásledovaného jsou roz-
dílné a platí, že rychlost cílového objektu je menší než rychlost UAV. V opačném
případě by nebylo možné pronásledovaný cíl stíhat a úloha by se degradovala na
pouhé vyhledávání.

V projektu se snažíme o dostatečnou modulárnost, aby během jeho pozdějšího
využívání šlo nahrazovat zjednodušené části implementace za lepší nebo přidávat
pokročilejší algoritmy, pokud je to nutné.

1.3 Definice hráčů

Pronásledovatel
V této práci bude pronásledovatelem helikoptéra se čtyřmi rotačním turbí-

nami pro vnitřní i vnější použití prodávaná pod jménem Parrot Bebop 2. Jedná
se o lehký model, veliký 40 cm, s jednou přední RGB širokoúhlou kamerou typu
Fish-eye s 14 megapixelovou čočkou a digitální stabilizací. Kamera je sice schopna
fotit a pořizovat záznam až ve Full HD rozlišení s 30 FPS, ale zde je využito
rozlišení 856x480p. Obsahuje slabší procesor a paměť, do které se mohou uložit
informace o letu, pořízené data nebo letový plán. Kvůli hmotnostnímu omezení
má slabší baterii, která výdrží na plné nabití při standardním používání kolem
25 minut. Rychlost tohoto stroje dosahuje až 60 km/h (z důvodu snížení de-
gradace pořizovaného záznamu instalovanou kamerou omezeno na 21,6 km/h)
v horizontálním směru a 21 km/h (omezeno na 10,8 km/h) ve vertikálním se
zapnutím režimu „sport“ a akceptováním degradace signálu z kamery. Nejvyšší
letová výška je obecně upravena zákony zemí, konstrukcí dronu a instalovaným
softwarem. Avšak dřív než dron dosáhne maximální výšky, obraz z jeho kamery
se stane nepoužitelným pro rozpoznávání objektů na zemi. Maximální výška u to-
hoto dronu je 150m, ale z testovacích důvodů je omezena na 30 metrů (vyšší výška
již neposkytuje dostatečně přesné informace z kamery). Další možností pohybu
drona je rotace kolem z-ové osy, jejíž rychlost při maximálním dovoleném nasta-
vení je 200°/s. Protože degradace kvality kamerového záznamu je při otáčivém
pohybu větší než při posuvném, omezili jsme tuto rychlost na 40°/s. Z nuly na
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Obrázek 1.1: Osový systém Bebop Parrot 2

maximální rychlost se dostane dron za 14 sekund (zrychlení 1,14 m
s2 ).

Kvalita a množství instalovaných senzorů se omezuje z energetických a finanč-
ních důvodů. Pro přehled uvedeme instalované a rozšiřitelné sensory, které jsou
k použitému modelu drona k dispozici. Výbava je volena dle typu práce, ve které
je stroj nasazen. Kromě GPS přijímače pro možnost vnější lokalizace je dron vy-
baven vnitřními inerciálními měřícími senzory (akcelerometr, gyroskop, napěťový
voltmetr, barometr). Kvůli akumulaci chyb je nelze využívat pro samostatnou
lokalizaci po dobu trvání epizody uvnitř budov bez GPS. Lze je použít na krátké
vzdálenosti nebo jako jeden ze vstupů pro obecný lokalizační algoritmus. Dále lze
instalovat kamery na principech snímání infračerveného světla s možnostmi di-
gitálních nebo optických přiblížení. Pro získávání hloubky v obrazu (3D obrazů)
lze instalovat laserový paprsek (LIDAR (Light Detection And Ranging)), stereo-
kamery (kamera s dvěma čočkami) nebo ultrazvukový modul (instalováno). Mezi
další osazované měřící přístroje například patří dozimetr nebo teploměr. Z řadičů
jsou posílány buď surová data, které se musí dále algoritmy zpracovávat, nebo již
filtrované informace.

Z důvodu slabého procesoru se většinou přesouvá řízení a logika drona na
asistenta letu se vzdáleným ovladačem, kterého může zastávat člověk nebo stolní
počítač s dostatečným výkonem. Jelikož je do použitého modelu instalován WiFi
modul pro příjem a odesílání signálu, používáme stolní počítač s výkonem umož-
ňujícím spouštět a vykonávat potřebné algoritmy k výpočtu letových povelů,
které budou k UAV předávány pomocí bezdrátové komunikace. Jelikož se počítá
s postupným nasazováním 5G sítě, jenž je zaměřena na snížení latence a zvýšení
přenosových kapacit z důvodu IoT technologií, lze pro budoucnost toto zjednodu-
šení zanedbat. Parrot Bebop je schopen přijímat příkazy a posílat nazpět datový
proud obsahující video záznam na vzdálenost až 300 m (se speciálním vybavením
až na 2 km).
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Dron má 6 stupňů volnosti, ale pro jeho řízení lze využít pouze 4. Na obrázku
1.1 je zakreslen jeho souřadnicový systém. X-ová osa směřuje dopředu, y-ová osa
doleva, z-ová nahoru. Kromě pohybu do těchto tří os a otáčení drona kolem z-ové
osy (yaw - dále ψ), lze natáčet čočku v kameře (horizontální ρ a vertikální úhel π).
Na začátku je z-ová osa kamery paralelní s x-ovou drona (kamera má středovou
osu směřující dopředu). Vnitřní SW drona neumožňuje nastavit jeho otočení okolo
x-ové a y-ové osy, i když toho může být částečně dosaženo nastavením jeho boční
či dopředné rychlosti.

Spolehlivost a přesnost senzorů je závislá na aktuálních podmínkách sníma-
ného prostředí, rychlosti a pozici drona při pořizování záznamu (vzdálenost od
cíle) a nastavených parametrech sensorů. Za špatných okolností jsou tedy po-
skytována zašuměná data (v horších případech nastávají výpadky či nesmyslné
informace). Sice výkonnější motory a větší lopatky turbín by dronu poskytly vyšší
výkon pro zvýšení rychlosti, ale na druhou stranu současně vyšší rychlosti a vzdá-
lenosti od ovladače prodlužují latenci, znesnadňují správnou manipulaci s dronem
a vydávají větší hluk, což může působit problémy v zastavěných a zalidněných
oblastech.

V reálném prostředí může dojít k následujícím potížím:

• V digitálně rušném prostředí nebo zastavěné oblasti může dojít u drona
k degradaci a zpožďování řídícího a audio-vizuálního signálu nebo dokonce
i k jeho celkovému výpadku.

• Dron nemá žádné dodatečné přístroje na zjednodušení lokace. K pohybu
uvnitř budovy se musí používat SLAM techniky založené na vizuálních da-
tech. Tříd těchto technik je několik a neexistuje univerzální, která by fun-
govala v každém prostředí. V případě informačně nedostatečného prostředí
(dlouhé prázdné koridory) nebo za špatných světelných podmínek (tmavé
místnosti) může dojít ke ztracení letounu (špatné určení polohy).

• Přesné chování přístroje během letu je těžko odhadnutelné, protože na stroj
může působit velké množství vnějších vlivů (vzdušné proudy), což znesnad-
ňuje průlet otvorů v překážkách.

Pronásledovaný
Pro zjednodušení rozpoznávání cílového objektu a odhadnutí jeho pozice na

mapě je v problému pronásledovaný cíl reprezentován jako červená koule o prů-
měru jednoho metru. V případě složitějšího sledovaného objektu lze přejít na
rozpoznávání pomocí dostatečně přesného rozpoznávacího modelu (např. hluboké
neuronové konvoluční sítě, která v posledních letech prošla velkým vývojem a má
velmi dobré výsledky při rozpoznávání objektů a jejich vlastností (například nato-
čení v prostoru)). Pronásledovaný má vlastní uvažování a snaží se uniknout před
pronásledovatelem. Může se pohybovat pouze po zemi. Má všesměrové řízení a
rychlost může zvolit dle sebe. Při pohybu dodržuje zákony kinetiky. Aplikované
únikové strategie se s časem nevyvíjí a pronásledovaný neplánuje své akce na
základě predikování pohybu pronásledovatele. Pohyby cíle nejsou zcela náhodné,
pokud to nevyžaduje aktuální situace (nelze-li se pohybovat dále dopředu kvůli
překážce, je náhodně vybrán směr nového pohybu nebo změněna strategie cho-
vání).
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1.4 Definice prostředí
Prostředí, ve kterém se budou hráči pohybovat, je 3D svět, který obsahuje

neprůhledné, barevně odlišné od červené (textura cihel porostlých mechem) a ne-
průjezdné překážky. Překážky slouží pronásledovanému objektu ke skrytí se před
pohledem pronásledovatele a následnému úniku. V prostředí se mohou vyskyto-
vat i dynamické překážky. Jedná se o spojité prostředí se spojitým plynutím času.
Hra se odehrává ve vnějším prostředí, tudíž stroje budou moci využívat globální
poziční systém (GPS) k upřesnění své lokace. Nejnižší výška v prostředí je ozna-
čena hodnotou 0 a nejvyšší není určená. Nicméně z popisu drona vyplývá, že je
zbytečné do prostředí zasazovat překážky, které mají výšku vyšší než je jím ma-
ximální dosažitelná. Maximální hodnotou lze například reprezentovat bezletové
oblasti. Jelikož dron má omezenou kapacitu baterie, která mu dovolí cestovat
pouze omezenou dobu a každá výměna dronu začíná novou epizodu, jsou dovo-
leny pouze omezené velikosti prostředí. Maximální velikost, se kterou počítáme,
je 1 000 x 1 000 metrů.

Předpokládá se, že všechny kamery vyskytující se v prostředí poskytují za-
šuměná data (např. 71%, že cíl byl spatřen). V případě, že se žádný pohyb na
kamerách nezaregistruje, je velmi pravděpodobné, že cílový objekt pohybuje v ně-
jaké omezené zóně. Informace z kamer (např. o průniku do hlídaného prostoru)
jsou zaznamenávány přímo do znalostní databáze pronásledovatele.

Mapy
Agenti disponují stejnými mapami prostředí. K dispozici mají hráči dva typy

map vhodné pro různé případy. 3D mapu prostředí využívá plánovací knihovna
a algoritmus pro ray tracing. Pro rychlé ověřování přítomnosti překážky s menší
přesností je použita mapa reprezentována 2,5D čtvercovou sítí s velikostí čtverce
0,5 m. Na mapě je zakreslena překážka, pokud je statická. Mapa se skládá ze dvou
vrstev. První udává hodnotu nejvyššího bodu v odpovídajícím čtverci, který musí
stroj překonat, pokud ho chce přejet/přeletět. Druhá vrstva označuje nejnižší
bod překážky, který musí stroj překonat, pokud chce podjet/podletět. Stejný typ
mapy se používá pro reprezentaci pravděpodobnostního rozložení, kde čtverec
(i,j) udává pravděpodobnost výskytu sledovaného objektu na odpovídajícím místě
v prostředí.
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2. Související články a práce
Tato práce se zabývá scénářem Sledování a vyhledávání pozemního objektu

letu schopným pronásledovatelem, který je řešen v článku publikovaném Sarou
Bernardini [1]. Ačkoliv jsme se zaměřili na reálnější prostředí než se řeší v jejich
článku, snažili jsme se držet jimi stanovených cílů a rozvíjet jejich myšlenku.

Pronásledovatel i pronásledovaný se pohybují v 3D prostředí simulovaného
světa. Rozhodování obou hráčů je závislé na vzájemných akcích. Dron na základě
rozpoznání, zda cíl je přítomen v aktuálně sledovaném prostředí kamerou, obnoví
svou znalostní databázi a na jejím základě se rozhodne pro další akci. Těmi může
být buď sledování nebo vyhledávání. Předpovězením dalšího místa pohybu cíle je
dron schopen rozhodnout, zda změnit cílovou konfiguraci, do které má namířeno
nebo ponechat stávající naplánovanou. Na základě tohoto rozhodnutí vypočítá
z dostupné mapy a svojí pozice novou letovou trasu, případně ponechá starou a
přesune se blíže k vytyčenému cíli.

Nejdříve jsme zhodnotili celkovou architekturu projektu, která byla postavena
na komunikačním middleware ROS [2]. Ačkoliv existují dle nás dobré alternativy
k tomuto systému jako jsou frameworky ROCK, YARP, ZeroMQ nebo LCM, které
jsou schopny nahradit poskytované služby, které v ROSu využíváme, zůstali jsme
u původní varianty, se kterou jsme již pracovali a máme přehled o knihovnách a
přídavných modulech, jenž lze použít. Změna ROS za jiný systém by způsobila
výměnu všech použitých modulů a tomu jsme se snažili vyhnout.

ROS poskytuje svůj simulátor Gazebo. My jsme zvolili jeho nadstavbu Ro-
torsSimulator [3], která umožňuje simulovat obecně jakékoliv bezpilotní letouny
po vložení jejich modelu. K této variantě existuje alternativní simulátor hec-
tor_quadrotor [4], který nabízí stejné možnosti. RotorsSimulator jsme upřed-
nostnili před druhým zmíněným, protože se nám podařilo najít volně dostupnou
distribuci, ve které byl přítomen model helikoptéry, kterou používáme k vyhodno-
cení algoritmů. Zároveň jsme již pro tuto nadstavbu v minulosti vyrobili rychlostní
ovladač, který přijímá stejné vstupní příkazy jako reálný dron.

Ačkoliv simulátor ROS Gazebo poskytuje údaje o poloze dronu a cíle v simu-
lovaném prostředí, zaměřili jsme se na možnosti jejich získání, které lze využít i v
reálném prostředí a popř. je nasadili i v simulovaném prostředí. Techniky SLAM
vytvářejí mapu během letu a lokalizují objekt přímo do ní. Protože přijímáme
pouze vizuální data z přední kamery, prozkoumali jsme techniky Direct sparse
odometry [5] a ORB - SLAM [6]. Oba dva systémy používají k mapování řídkou
množinu bodů a je je možné využít pro výpočet trajektorie z monokulární ka-
mery v reálném čase. DSO využívá k výpočtu odometrie kamery fotometrickou
chybu (změny jasových vlastností pixelů v obraze), kdežto ORB-SLAM hledá v
obraze významné body, dělá z nich příznaky a tyto pak mapuje pro rozpoznání
pohybu. Z tohoto důvodu je více robustní na geometrické chyby v obraze. Navíc
poskytuje praktické metody na uzavírání smyček a realokaci na mapě v případě
ztracení drona. Nevýhodou je nutnost mít prostředí s dostatkem význačných bodů
(tento problém se většinou vyskytuje ve vnitřních nevybavených a jednotvárných
prostorech). DSO ke svému správnému fungování potřebuje přesné nastavení a
kalibraci kamery. Z robustních důvodů jsme do projektu přidali techniku ORB -
SLAM.
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Pro plánování nejkratší trasy mezi dvěma zadanými body a vyhýbání se static-
kým překážkám v mapě jsme ponechali plánovací knihovnu MoveIt, protože jsme
neviděli žádný přínos při výměně této dobře fungující knihovny. Mezi alternativy
patří knihovna 3d navigation [7].

Protože na výstupu plánování pomocí knihovny MoveIt získáme pouze orien-
tační body, kterými musí dron proletět, aby se dostal bezpečně skrz prostředí,
a řízení drona přijímá na vstupu pouze rychlostní příkazy, použijeme k jejich
výpočtu PID moduly [8]. K nastavení vah lze použít heuristiky (např. metoda
Ziegler-Nichols). My se však při jejich nastavování inspirovali článkem od autorů
Kendall a kol. [9] a experimentálně je upravili dle provedených pokusů pro plynulý
a rychlý let.

Vyhýbání se dynamickým překážkám lze implementovat různými metodami
(např. na základě vytvoření dynamického systému publikovaným v článku A dy-
namical system approach to realtime obstacle avoidance [10] nebo aplikováním
potenciálního pole je navženo v článku od autorů Fahimi a kol. [11]). Obě tech-
niky k vyhnutí potřebují znalosti o vlastnostech objevené překážky (například
zjištění hloubky překážky pomocí stereo-kamery nebo zařízení LIDAR). S touto
informací dokáží lokálně přeplánovat původní globální plán a tím zajistit bezko-
lizní trasu. V našem projektu počítáme pouze se schopností odhadnutí pravděpo-
dobnosti kolize s překážkou, protože monokulární kamerou nelze určit vzdálenost
nebo hloubku překážky. Pokud máme k dispozici pouze parciální informaci ve
snímku a neznáme vlastnosti překážky z předchozí zkušenosti, nemůžeme určit
ani její šířku. Nechali jsme se tedy inspirovat v článcích [12] a [13], které ve svých
algoritmech pro vyhýbání se překážkám využívají neuronové sítě. Druhý zmíněný
používá k odhadu kolize konvoluční typ sítě hodící se pro zpracování obrazu v
reálném čase. V naší práci jsme navrhli úpravu jejich algoritmu, se kterou jsme
změnili chování dronu na základě pravděpodobnosti kolize získané z jejich sítě.

V práci od autorky Sary Bernardini [1] vyřešili rozpoznání objektu v obrazu
blíže nespecifikovaným algoritmem a jasným otagováním cíle, jenž umožní dro-
novi určit, zda se cíl nachází v sledovaném prostoru před dronem či nikoliv. Kvůli
absenci informace o hloubce pixelů v obraze nelze použít např.[14]. Články [15]
nebo [16] pracují sice s RGB snímkem, ale zaobírají se mnohem složitějšími ob-
jekty k rozpoznání než námi zvolená červená koule. Přiklonili jsme se na základě
naší předchozí zkušenosti k rozhodnutí o naprogramování vlastního algoritmu s
využitím OpenCV knihovny nebo neuronových sítí. Protože tvar sledovaného ob-
jektu je jednoduchý, usoudili jsme, že využití funkcí z knihovny OpenCV bude
pro náš projekt praktičtější. Pokud bychom pracovali s mnohem složitějšími ob-
jekty jako jsou lidé, auta nebo zvířata, přistoupili bychom k jedné ze zmíněných
neuronových sítí nebo spoustě jiných, které jsou k dispozici.

Protože o sledovaném objektu nemáme dostatek informací, kterými bychom
mohli reprezentovat jeho pohyb (chybí data z jakýchkoliv senzorů umístěných na
cílovém objektu a vizuální data z přední kamery nemusí být vždy dostupná), za-
měříme se na jednodušší predikční algoritmy, do kterých můžeme dosadit známé
základní vlastnosti sledovaného objektu a případně pozorování, které obdržíme z
prostředí, a přesto vypočítat další možné polohy cíle. Jedním z nejčastěji použí-
vaných nástrojů pro odhadnutí pozice ať už snímajícího nebo snímaného objektu
jsou Kalmanovy filtry a Particle filtering metoda [17]. V naší práci jsme se in-
spirovali v článcích [18] a [19], kde sice řeší sledování objektů pouze za jejich
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přítomnosti v obraze pomocí Kalmanových filtrů a Particle filtering metody, ale
jejich úpravou je lze přizpůsobit našemu způsobu využití.

Syntéza předešlých algoritmů a modulů nám vytvořila platformu, na které
jsme mohli spustit algoritmy pro sledování a vyhledávání. Ačkoliv úlohou sledo-
vání a vyhledávání pozemního objektu pomocí UAV se výzkum v minulosti hojně
zabýval, většina článků se soustředí pouze na jednu část této komplexní úlohy.

Protože mimo helikoptér jsou rozšířené i typy letadel s pevnými křídly (např.
bezpilotní stíhačka), hodně výzkumů o sledování pozemního objektu pomocí UAV
se zabývá tímto typem ([20] nebo [21]). Z podstaty odlišných dynamických a
kinematických vlastností těchto typů jsme se zaměřili pouze na výzkumy, které
se již zaobírají typem UAV podobným helikoptéře Bebop Parrot.

Sledování objektu lze docílit pomocí správného nastavení PID ovladačů, které
sledují objekt, jak je ukázáno v článcích [1] a [22]. Nicméně je nutné zanedbat pře-
kážky v prostředí, do kterých by dron mohl narazit a z tohoto důvodu nelze tento
přístup použít bez zakomponování bezpečnostních pravidel. Článek od Gomeze-
Balderase a kol. [23] řeší sledování a nalezení (sledovaný objekt lze nalézt jedno-
duchou strategií) objektu rozdělením sledovací mise do několika různých fází a
aplikováním k nim příslušných strategií na základě aktuálních podmínek. Touto
myšlenkou jsme se inspirovali a upravili ji pro využití v zastavěném prostředí s
překážkami. Dalším možným přístupem je použití potenciálního pole [24].

Poslední částí projektu, kterou se budeme zabývat, je vyhledání objektu. In-
spirací nám z velké části je již několikrát zmíněný článek od Sary Bernardini [1],
ve kterém si mapu rozdělí na oblasti předem daných tvarů, pro které mají prohle-
dávací strategie. Pomocí dronu prozkoumají celou oblast a v případě, že se zde
hledaný objekt nenachází, oblast zamítnou a již nenavštíví.

Protože nemáme k dispozici SW, který byl použit při vytváření oblastí k
prozkoumání, navrhli jsme vlastní postup cílený na snížení průchodnosti mezi
vytvořenými oblastmi. Algoritmus jsme založili na postupném rozdělování mapy
do menších částí. Rozdělení větší části na menší a nalezení její dělící čáry je
provedeno jako vyhledání nejkratší cesty ve vhodně zvoleném grafu reprezentující
dělenou část.

V originálním článku byla určena nejvhodnější prohledávací strategie pro
každý tvar oblasti. Strategie prozkoumala celou oblast nehledě na pravděpodob-
nost nalezení cíle ve všech jejích částech. Tento postup dává smysl v případě, kdy
můžeme vyloučit již jednou prozkoumanou oblast. V našem případě nelze oblast
vyloučit, tedy je nežádoucí prozkoumat všechny části, ale soustředit se pouze na
ty, které dávají nějakou šanci nalezení cíle.

Jakmile máme nalezené oblasti a jejich části, musíme určit jejich žádoucnost
a pořadí navštívení. Tento problém je znám pod anglickým názvem Orientering
problem. Jedná se o kombinaci problému Batohu(problém výběru míst k navští-
vení) a Obchodního cestujícího (pořadí vybraných míst k navštívení).

Na základě souhrnu metod na řešení Orientering problem v článku [25] jsme
provedli průzkum možností, které máme k dispozici. Článek dělí tento problém
do několika kategorií dle podmínek, za kterých se problém řeší.

Do první kategorie v článku patří klasická definice Orientering problem. Al-
goritmy pro řešení této kategorie nelze použít, protože ohodnocení jednotlivých
míst, které máme možnost navštívit, se nám mění v čase. Tato závislost je zo-
hledněna v jiné kategorii, kterou ale nemůžeme použít, protože v našem problému
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se zajímáme i o historii již navštívených míst. Poslední variantou zůstává zobec-
nění Orientering problem. Zde se každému místu přidělí množina ohodnocení, ze
kterých se vybírá na základě aktuálních podmínek při plánování (pro nás by to
znamenalo pořadí již navštívených míst a čas). Bohužel tento přístup by vyžado-
val předpočítání všech ohodnocení pro jakoukoliv kombinaci míst, a proto jsme
zvolili přizpůsobivější verzi založenou na genetickém algoritmu, která počítá skóre
jen tehdy, pokud je to od ní vyžadováno.
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3. Architektura projektu
V této kapitole nejdříve přehledně shrneme důležité knihovny třetích stran,

které rozhodují o uspořádání a fungování celého projektu. Následně je podrobněji
vysvětlena architektura projektu, jeho části a relace mezi nimi.

3.1 Použitý SW a knihovny
Algoritmy pro vyhledávání a sledování jsou testovány v simulátoru Gazebo.

Do projektu jsou zařazeny dodatečné knihovny získávající pro drona informace
z prostředí, které jsou běžně nutné k jeho správné funkci. Protože tyto knihovny
samy využívají mnoho výpočetního výkonu při jejich spuštění a simulátor některé
z těchto informací poskytuje sám (příkladem je pozice drona ve světě), přistou-
pili jsme na kompromis, že ačkoliv knihovny v reálném prostředí jsou potřebné
a v projektu jsou přítomné, při simulaci se využívají data ze simulátoru. V ná-
sledujícím přehledu uvedeme důležité knihovny, se kterými bylo během návrhu
architektury projektu počítáno.

1. ROS
Projekt je založen na robotickém operačním systému (ROS). Jedná se o mi-
ddleware, který umožňuje komunikaci mezi samostatně fungujícími kompo-
nentami díky dodržování předdefinovaných konvencí při vzájemném posílání
zpráv. Základní jednotkou ve struktuře ROSu jsou balíčky (adresáře) obsa-
hující jeden nebo více zdrojových kódů. Pokud implementují ROS API, mo-
hou být spuštěny jako samostatný program (uzel). Dalším typem souborů
vyskytujících se v balíčkách jsou definice komunikačních zpráv a konfigu-
rační soubory. Pro rychlejší spuštění a uživatelské nastavení parametrů lze
využít skripty (launch file) pro načtení všech potřebných parametrů z konfi-
guračních souborů a spuštění vybraných uzlů. Součástí ROSu jsou nástroje
pro debuggování a introspekci kódu, tudíž lze například ukládat probíhající
komunikaci mezi uzly na vybraných komunikačních kanálech, a následně
data zkoumat či experiment reprodukovat. Operační systém je udržován,
jsou k němu návody a aktivní komunita na fórech. Z těchto důvodů existuje
spousta již vytvořených balíčků specializujících se na různá odvětví robo-
tiky, které lze přidat do nově vytvářených projektů a tím vlastní algoritmy
využít co nejlépe bez potřeby programování jiných částí finálního systému.
Komunikace mezi částmi systému probíhá přeposíláním zpráv třech typů.
Prvním typem je message, který je posílán na specifickém komunikačním
kanálu vytvořený ROSem na žádost uzlu. Žadatelem může být jak odesí-
latel tak i příjemce. Spojení je N:M, kde N,M ∈ ⟨0,∞). Druhým typem je
service. Každý program může poskytovat své služby ostatním programům.
Rozdíl mezi message a service je, že poskytovatel služby musí existovat, aby
se mohl dotaz provést a směr je oboustranný. Žadatel pošle zprávu s infor-
macemi potřebnými k vyřízení dotazu a poskytovatel mu na jejich základě
odpoví předdefinovaným způsobem. Posledním typem je akce, což je service,
která kromě výsledku umožňuje poskytovateli informovat žadatele o jejím
aktuálním pokroku při provádění.
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ROS je schopen spustit zdrojové kódy napsané v Pythonu a C++. Výběr
jazyka závisí na programátorovi a požadovaných vlastnostech a potřebných
knihovnách. Většina kódu v projektu je naprogramována v jazyku Python
s C++ dostupnými knihovnami.

2. Bebop autonomy
Balík, který je založen na SDK od Bebop Parrot dronu určeného pro vý-
vojáře softwaru. Umožňuje navázat komunikaci s reálným dronem pomocí
bezdrátového signálu WiFi a předávat mu kontrolní příkazy, přijímat data
ze senzorů či kamery a nastavit jeho parametry. Mezi kontrolní příkazy patří
vzlet, přistání, rotační a translační rychlost letounu a kamery. V projektu
slouží jako předloha rozhraní (mimo simulaci bude sloužit jako cílový uzel
pro posílání příkazů), podle které jsou upraveny všechny typy zpráv.

3. Rotors simulátor
Rotors simulátor je nadstavbou simulátoru Gazebo spolupracující s ROS
pro simulování autonomních letounů. Obsahuje námi upravený model dronu
Parrot Bebop 2 a základní ovladače motorů pro pohyb v rámci simulace.
Jelikož poskytuje pouze příkazy dostaň se s letounem na cílové místo ve
světových souřadnicích, vytvořili jsme ovladač, který přijímá příkazy po-
dobné Bebop autonomy. Simulátor je jednoduchý a nenáročný na spuštění
pro základní testování.

4. The Transform Library
Balík tf umožňuje uchovávat po uživatelem určenou dobu souřadnicové
rámce, interpelovat mezi pozicemi a provádět konverzi mezi rámci (např.
máme-li k dispozici transformace ze souřadnicového rámce pronásledova-
ného a souřadnicového rámce pronásledovatele do souřadnicového rámce
mapy, můžeme vytvořit transformaci mezi rámci pronásledovaného a pro-
následovatele). Tvoří základní databázi historických poloh drona v projektu.
Z pohledu cíle jsou takto uloženy jeho přesné polohy. V případě pohledu
drona jsou pozice cíle uloženy jako částice možných poloh cíle v prostředí.

5. Moveit!
Pro plánování bezkolizních cest skrz prostředí je využit balíček MoveIt. Plá-
novací algoritmy jsou integrovány z Open motion planning library (OMPL).
Importovány jsou modely pro Bebop Parrot 2 a kouli reprezentující proná-
sledovaný cíl. Pro každý model je spuštěna jedna instance zvlášť. Ačkoliv
je knihovna schopna přijímat informace z dálkových senzorů a vystavět si
vlastní plánovací scénu, Bebop Parrot má pouze monokulární kameru, která
se pro odhadování vzdálenosti nehodí, a tudíž tvoříme plánovací scénu ze
statických překážek manuálně z jejich a priori znalosti. Poziční a polohová
omezení při plánování jsou kladena na výšku, které může dron dosáhnout.
Jelikož MoveIt vrací jako výsledek svého plánování posloupnost konfigurací
drona v prostředí s předpokladem možnosti ovládání všech šesti stupňů
volnosti a dron má vlastní firmware, který přijímá omezenou sadu vysoko-
úrovňových příkazů (rychlosti), a zároveň musí dynamicky reagovat na pří-
padné nečekané situace (dynamické překážky), nelze využít MoviIt přímo
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k ovládání drona, ale pouze pro získání řídících bodů, kterými má dron
proletět.

3.2 Popis architektury
Algoritmus pro vyhledávání a sledování cíle si lze představit jako stavový au-

tomat 3.1. Každý stav automatu je v projektu reprezentován jako samostatná
část řešící přidělený problém. Nejdříve se z pořízeného snímku kamerou drona
a informací ze statických kamer odhadne pravděpodobnostní rozložení výskytu
pronásledovaného na mapě. Na základě této informace a historii pohybu cíle se
odhadne jeho další směřování. Z předpovězeného pohybu cíle se najde nejlepší
bezpečná pozice pro drona pro následující okamžik. V případě, že na pořízeném
snímku není klasifikováno zvýšené riziko nárazu do dynamické překážky, vypo-
čítají se potřebné rychlosti pomocí PID ovladače z následujícího naplánovaného
řídícího bodu pro drona získaného pomocí MoveIt a předají se na jeho vstup
k jejich vykonání.

Pořízení
snímku

Aktuální
pozice

cíle

Další
pozice

cíle

Další
pozice

pro
drona

Odhad
kolize

Určení
akce

Výpočet
rychlostí

Dron

Obrázek 3.1: Stavový automat reprezentující základní algoritmus vyhledávání
a sledovaní dronem

Projekt se skládá z 6 částí, které jsou společně se vzájemnými závislostmi
zobrazeny na diagramu 3.2. Zanedbán je ROS a přidružené komponenty (simulá-
tor, balíček tf) kvůli zjednodušení diagramu, jelikož skoro všechny uzly přijímají
informace z vnějšího prostředí. V této kapitole následuje krátké shrnutí každé
části. Jejich detailní popis je rozebrán v dalších kapitolách této práce.

K rozpoznávání objektu pomocí přední kamery drona a kamer instalovaných
v prostředí slouží modul Vizuální sledování. Tento modul poskytuje odhad prav-
děpodobnosti výskytu pronásledovaného v prostředí na základě přijímaných video
dat.

Modul Predikce pohybu cíle obsahuje algoritmy, které na základě minulých
odhadů pohybu cíle a nejaktuálnějších pozorování z kamer předpovídají budoucí
pohyb pronásledovaného.

Algoritmy pro rozhodování o dalších akcích drona během sledování a vyhle-
dávání má na starost modul Predikce pohybu drona. Rozhodnutí jsou založena na
výstupech z předešlého modulu. Algoritmy na výstupu předají pozici, ve které
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by se měl dron v předpovězeném čase nacházet. V případě, že se před dronem
nachází neočekáváná překážka (není zakreslena v mapě), na nezbytně dlouhou
dobu se ujímají řízení algoritmy z části Dynamické vyhýbání.

Rozhodování, zda se dron nachází v procesu sledování nebo vyhledávání, zá-
leží na době, která utekla od posledního spatření cíle dronem. Aby nedocházelo
k přepnutí z režimu vyhledávání do režimu sledování v případě mylného určení
cíle, je nastavena časová prodleva i pro tento směr.

Časový limit má značné důsledky na efektivitu algoritmu při řešení úlohy.
V případě, že se nastaví na krátkou dobu, dojde k častému a zbytečnému přepínání
mezi sledovacím a vyhledávacím režimem, který ke svému fungování potřebuje
inicializační fázi, jenž drona zastaví na místě. V opačném případě, kdy doba před
zapnutím vyhledávacího režimu se nastaví na delší úsek než je vhodné, odhad
je optimistický a zůstává se ve sledovacím režimu i v době, kdy již predikce
neodpovídají skutečnosti a vyhledávací režim může mít po svém spuštění horší
pozici, protože cíl se může nacházet na větší rozloze a čas potřebný pro nalezení
se zvětší.

Vyhledávání oproti sledování pracuje s dlouhodobějšími předpověďmi pohybu
pronásledovaného, aby dokázalo vybrat vzhledem k účelové funkci nejhodnotnější
orientační body k prozkoumání. Uspořádáním těchto bodů do sekvence vytvoří
letový plán, který UAV dostane za úkol vykonat. Během letu se podmínky pro
plánování mění na základě nových dostupných dat a může dojít k úpravě tohoto
plánu při změně množiny orientačních bodů určených plánovačem. Protože žádné
přímé pozorování cíle nemusí být k dispozici, závisí úspěšnost a rychlost jeho
nalezení na přesnosti pohybového modelu.

Posledními dvěma částmi jsou hlavní komponenta Centrální uzel a PID ovla-
dač. Centrální uzel se snaží zabezpečovat bezkolizní let a rozhoduje o finálním
chování dronu. Přijímá informace o doporučených budoucích pozicích pro drona
od komponent Dynamické vyhýbání a Predikce pohybu drona. V případě hro-
zící kolize s nestatickou překážkou upřednostňuje doporučenou pozici od první
zmíněné komponenty. Pro všechny pozice kontroluje pomocí balíčku MoveIt bez-
koliznost se statickými překážkami zakreslenými na mapě. Komunikuje přímo
s modulem PID ovladač, který z následujícího naplánovaného řídícího bodu spo-
čítá potřebné rychlosti pro všechny ovladatelné stupně volnosti. Ty se již dále
pošlou bezdrátovým signálem do dronu, který příkazy na změnu rychlosti pro-
vede.

Jelikož komunikace probíhá asynchronně, každá část pracuje s daty, které
má aktuálně k dispozici od ostatních částí. Tato nepřímá závislost umožňuje
spustit každou komponentu ve vlastním procesu, což urychluje výpočet a zvyšuje
stabilitu systému díky paralelizaci.

Úspěšnost jednotlivých částí v projektu ovlivňuje úspěšnost akcí při sledování
a vyhledávání objektu. Pokud je pronásledovatel schopen dobře rozeznat cíl, při
sledování a hledání se snižuje šance jeho přehlédnutí. Jestli předvídání pohybu cíle
odpovídá jeho skutečným trajektoriím, lze lépe plánovat možné pozice kontaktu
pronásledovatele a pronásledovaného. Je-li dron schopen získávat správné údaje
o své aktuální poloze a pohybovat se dle zamýšlených letových plánů, zmenšuje se
pravděpodobnost jeho ztráty či nárazu do překážky. Proto je důležité zvládnout
co nejvíce částí co nejlépe.
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Obrázek 3.2: Rozdělení projektu na jeho základní části po vynechání middlewaru
ROS a přidružených komponent třetích stran (simulátor, balíček tf)

3.2.1 Centrální uzel, PID ovladače
Jelikož PID ovladače jsou ROS balíčky třetích stran a centrální uzel pokrývá

rozhodování podle jednoduchých podmínek a parametrů, jsou tyto dvě kompo-
nenty obsaženy v této menší společné kapitole.

Centrální uzel si od komponent na předpovídání a doporučování pozic vyžádá
konfiguraci dronu, do které se s ním má dostat. Aby získal plán bezpečného letu
v případě, že pozice leží za statickou překážkou, vypočítá trasu pomocí MoveItu.
MoveIt vrací trasu, ve které počítá pouze s překážkami, které má uloženy ve své
plánovací scéně a s pohybem ve všech 6 stupních volnosti. Protože centrální uzel
musí dávat pozor i na dynamické překážky a je omezen na 4 stupně volnosti,
rozkládá naplánovanou letovou trasu na více úkonů. Nejdříve odstraní náklon
a podélný sklon. Poté akce pro pohyb mezi dvěma následujícími konfiguracemi
rozloží na akce vzlet, natočení a horizontálního posun.

Aby nedošlo k nárazu do dynamické překážky, dron se nejdříve natočí směrem
k pozici následující naplánované konfigurace. Pokud se nachází v poslední konfi-
guraci v plánu, natočí se dle úhlu v ní. Pokud se pohyb mezi dvěma konfiguracemi
skládá z akcí vzletu a horizontálního posunu, provedou se postupně. O první akci
se rozhodne dle možností provedení a bezpečnosti dané akce. V případě, že se
před dronem nachází překážka a je nutné ho nejdříve zdvihnout do bezpečné
výšky, provede se vzlet. V případě, že se pod dronem nachází překážka a je nutné
ji nejdříve přeletět, provede se horizontální posun. Pokud provedení obou akcí je
bezpečné, upřednostní se vzlet, který lze aplikovat společně s natáčením dronu
kolem jeho z-ové osy.

Pokud ani jedna z akcí není bezpečná, tj. před dronem a nad/pod ním je
překážka, vytváříme nové konfigurace dělením úseček mezi pozicemi problémo-
vých konfigurací na polovinu, dokud není provedení akcí mezi nimi bezpečné.
Protože MoveIt vypočítal trasu pro bezpečný průlet, existuje takové dělení, které
ho umožní. Příklad takového dělení je na obrázku 3.3. Počáteční konfiguraci K1
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a koncovou K2 získáme pomocí knihovny MoveIt, K3 je nově vzniklá konfigurace
umožňující průlet mezi dvěma překážkami, které jsou označeny pomocí obdélníků
s šachovnicovým vzorem. Čárkované posloupnosti akcí jsou nepřístupné a tečko-
vané byly vybrány ke splnění.

Obrázek 3.3: Příklad dělení
konfigurací na nové, mezi kte-
rými je možné provést povo-
lené akce

Aby nedocházelo k průletu s dronem blízko
překážek, v plánovací scéně jsme je zvětšili
o 0,5m na každé straně oproti jejich skutečné
velikosti. Sice dochází k omezení průletu úzkých
koridorů, ale zvýší se bezpečnost letu.

Protože reaktivní algoritmy mohou vracet
rozdílné výsledky (i když mírně) při každém
dotazu na doporučenou pozici centrálním uz-
lem, omezily se dotazy časovou prodlevou 0,3
sekundy. Tím se snížila doba a počet plánování
knihovnou MoveIt (ke kterému docházelo každou
iteraci, než byla prodleva zavedena), zrychlila se
komunikace mezi PID ovladači a centrálním uz-
lem a zpružnila se reakce na letové změny drona.

Komunikaci s PID ovladači provádí centrální uzel každou iteraci své nekonečné
smyčky. Na doporučenou pozici pro drona se ptá na půl sekundy dopředu od
nynější doby. Tím je zaručeno, že algoritmy na doporučování pozic nejsou nu-
ceny předpovídat do nejisté budoucnosti, pokud samy k určení budoucí pozice
pro drona tuto informaci nepotřebují.

K převodu doporučené pozice na rychlosti pro drona jsou využity PID ovla-
dače pro každý stupeň volnosti zvlášť. Váhy pro proporcionální, integrační a di-
ferenciální složku jsou nastaveny univerzálně bez jejich dynamického měnění za
letu, aby během něho nedocházelo k trhavému chování. Hodnoty experimentálně
zjištěných vah jsou pro přehled zobrazeny v tabulce 3.1

Složka P I D
Dopředný pohyb dronu 1.0 0 0.1
Postranní pohyb dronu 0.21 0 0.01
Vertikální pohyb dronu 1.0 0 0.1
Horizontální posun kamery 0.8 0 0
Vertikální posun kamery 0.8 0 0
Otáčení dronu 0.94 0 0.19

Tabulka 3.1: PID váhy

Objeví-li se neočekávaná překážka před dronem, jsou vynulovány všechny
rychlosti a není vykonána žádná akce před jeho úplným zastavením. Toto chování
obchází PID ovladače, které jsou nastaveny na línější chování, a tudíž by mohly
zapříčinit pomalejší reakci a srážku s objektem.

Zároveň centrální uzel kontroluje minimální letovou výšku, která je publiko-
vána uzlem pro dynamické vyhýbání se překážkám, a pokud není splněna, vy-
zdvihne drona do požadované výšky.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu je vrácená pozice z komponent na před-
povídání akcí drona kolizní nebo rovna hodnotě None (algoritmus pro predikci
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neví, kterou pozici vybrat za následující, nebo nefunguje správně), dron zastaví
na místě, dokud mu komponenta nepředá korektní hodnotu.

21



4. Predikce a řízení chování
pronásledovaného cíle

K pronásledovanému cíli se vztahují tři komponenty v projektu. První z nich
slouží k ovládání cíle a jeho pohybu skrz prostředí. Tvoří základ pronásledova-
ného hráče a její snahou je znesnadnit či znemožnit práci pronásledujícího dronu.
Tento proces je řízen implementovanými strategiemi, podle kterých se cíl během
simulace chová. Tato komponenta není zahrnuta v diagramu komponent algo-
ritmu SaT 3.2 z minulé kapitoly, protože je na něm nezávislá. Funguje na straně
cíle a dronovi je nepřístupná. Další dvě komponenty jsou zakomponovány a spuš-
těny na dronově straně, kde mu pomáhají určit aktuální pozici vyhledávaného
objektu z vizuálních dat přijímaných z kamer umístěných v prostředí a případně
odhadovat pozice, ve kterých se může objekt v budoucnosti vyskytovat. Tyto dvě
komponenty spolupracují, kdežto první pracuje proti nim.

S využitím na začátku zadefinované účelové funkce můžeme říct, že se cíl snaží
zvolit takovou strategii, která zvýší nejistotu na dronově straně (zvýší entropii
o své poloze), čímž dojde k zvýšení účelové funkce, a tím zhoršení ohodnocení
použitého algoritmu. Naproti tomu se dron pomocí svých instalovaných sensorů
a predikčních algoritmů snaží co nejvíce zpřesnit určení pozice svého cíle, a tím
účelovou funkci snížit.

Cíl je reprezentován modelem koule o průměru jednoho metru s nejvyšší rych-
lostí 3 m/s. Umožněn je mu všestranný pohyb v rovině ve výšce 0 metrů nad
mořem.

4.1 Řízení chování cíle
Každá ze strategií je založena na principech chování lidí nebo zvířat v reálném

prostředí. Celkem je naimplementováno 7 strategií. Pořadové číslo v přehledu dále
udává identifikátor strategie. Určení strategie, která se má aktuálně používat, lze
provést posláním zprávy s jejím identifikátorem do řídícího uzlu pronásledova-
ného. Každá funkce reprezentující strategii vrací místo, na které se má cíl dostat.
Bezkolizní trasa do této destinace se vypočítá pomocí plánovače MoveIt, který
má v sobě uložen model pronásledovaného objektu. U všech strategií se s ma-
lou pravděpodobností mění rychlost v čase, se kterou se cíl v prostoru pohybuje.
Rychlost se vždy nachází v intervalu ⟨0,2; 3⟩m/s. Pro účely simulace stojí cíl na
místě pouze tehdy, je-li zvoleno manuální ovládání a nejsou mu předány žádné
rychlosti nebo probíhá nový výpočet trasy. Složením níže vypsaných jednodu-
chých strategií, získáme složitější chování unikajícího objektu.

0. Manuální
Manuální strategie zpřístupní ovládání pohybů cíle uživateli. Odesláním
zprávy do jeho řídícího uzlu lze zadat dopřednou a boční rychlost.
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1. Přímá
Pro další vektor směru pohybu cíle se vezme směr z minulého okamžiku,
s malou pravděpodobností se vektor pootočí o náhodně vybraný úhel z in-
tervalu ⟨−30; 30⟩ stupňů. Dále se s malou pravděpodobností otočí o 180°.
Z nově vzniklého směru a rychlosti z minulého okamžiku se vypočítá nová
pozice.

2. Plánovací
Tato strategie je postavena na principu poslíčka. Náhodně se vybere volné
místo v nedalekém okolí cíle a to se vrátí. Soustředíme se na nedaleké okolí,
protože v hustě zastavěné a velké mapě docházelo k častému výběru bodů
nedosažitelných z aktuální pozice, což způsobilo zdlouhavé plánování bez
pozitivního výsledku.

3. Zvířecí
Tato strategie byla inspirována zvířecím instinktem dostat se co nejrychleji
od svého pronásledovatele, jakmile dojde k jeho zpozorování. Cíl zamíří pl-
nou rychlostí ve směru vektoru dron → cíl. V případě, že je dron v blízkosti
3m, aktivuje se pohyb vždy. Ve větší vzdálenosti se řídí aktivace pohybu dle
pravděpodobnosti. Pokud je prostor mezi pronásledovaným a pronásledo-
vatelem volný, tedy jsou si navzájem vizuálně viditelní, je pravděpodobnost
větší, než když se mezi nimi nachází překážka. Nenulová pravděpodobnost
zpozorování i přes překážku je kvůli zvukovým ruchům, které UAV při letu
vydává. V případě, že by měl cíl narazit do statické překážky, náhodně se
vybere nový směr, ve kterém se cíl vydá. Tato strategie je jediná, která
závisí na pozici pronásledovatele.

4. Rohová
Inspirováno úmyslným skrýváním se za překážky. V prostředí, kde kromě
budov žádné překážky nejsou, je jedinou volbou zatočení za jeden z rohů.
Algoritmus vybere množinu rohů v okolí 15 metrů ve směru aktuálního po-
hybu cíle. Jeden z nich náhodně vybere dle pravděpodobnostního rozložení,
které je vypočítáno na základě vzdálenosti rohu od cíle (prioritizovány jsou
bližší rohy). Po výběru jednoho z rohů, se vybere jeho strana, která je od cíle
nejvzdálenější. Pokud se v aktuálním směru pohybu žádný roh nenachází,
náhodně se zvolí nový směr.

5. Zig-zag
Založeno na principu klamání tělem u hráčů míčových sportů. Přesouváním
se z jedné strany ulice na druhou se cíl snaží zakrýt svůj pravý úmysl zatočit
nebo znesnadnit určení směru, kterým se chce doopravdy pronásledovaný
vydat.

6. Agregovaná
Na počátku nastavená automatická strategie, která agreguje všechny před-
chozí strategie (kromě manuální) a v náhodně vybraných časových okamži-
cích mezi nimi přepíná.
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Predikční
algoritmus

Vizuální
lokalizace

Ověření

Další pozice

Další pozice

Obrázek 4.1: Základní části predikce chování cíle

Každá ze strategií má k dispozici plánovač MoveIt, který je schopen o konfigu-
raci cíle prohlásit, zda je v kolizi se statickou překážkou. Kvůli snížení výpočetní
náročnosti a odstranění odhadu pozice na základě rozpoznávání objektů, je ak-
tuální pozice pronásledovatele poskytována pronásledovanému přímo. Na rozdíl
od dronu má pronásledovaný objekt k dispozici v plánovací scéně i dynamické
překážky, které může využít při svém plánování. Rozdělení překážek na dyna-
mické a statické je zprostředkováno pomocí mapy, kterou mají všechny strategie
k dispozici.

4.2 Predikce chování cíle
Predikce chování cíle se skládá z pozorovacího a pohybového modelu 4.1. První

model vezme aktuální pozorování z kamery (v případě, že existuje), odhadne po-
zici cíle v prostředí a vytvoří pravděpodobnostní rozložení o jeho umístění na jejím
blízkém okolí (nevěříme, že jsme schopni určit přesné umístění). Tuto předpově-
zenou pravděpodobnost přenásobí svou jistotou, že dané pozorování je správné
(nevěříme, že je kamera bezchybná). Druhý model předpovídá pravděpodobnostní
rozložení výskytu pronásledovaného cíle pro další časový okamžik po jeho pohybu
z aktuálního pravděpodobnostního rozložení.

Pozorovací model je v projektu zastoupen vizuální lokalizací, jejímž hlavním
uzlem je kamerový server shromažďující všechna pozorování v aktuálním oka-
mžiku z registrovaných kamer. Jako kamera se může registrovat jakékoliv zaří-
zení schopné poskytnout přibližnou polohu cíle. Pohybový model zde reprezentuje
predikční algoritmus vysvětlený níže, jenž je schopen předpovědět pozici cíle s ne-
triviální pravděpodobností.

4.2.1 Pozorovací model
Vizuální lokalizace se skládá ze statických a dynamických kamer přítomných

v prostředí. Statické kamery jsou zastoupeny CCTV kamerami, které jsou ná-
hodně umístěny v prostředí. Jedinou dynamickou kamerou, která se během ex-
perimentů nachází v prostředí, je kamera nainstalovaná na dronovi.

Kamera je určena svojí aktuální konfigurací v prostoru (dále zkratka KK)
a jejími vlastnostmi (dále jen VK). Konfigurace se skládá z pozice v prostoru
(souřadnice x, y, z) a úhlů, o které je optická osa kamery pootočena od světové
osy X v rovině XZ a rovině XY. Dále má každá kamera maximální snímatel-
nou vzdálenost, tj. vzdálenost, ve které lze hledaný objekt rozpoznat, a hodnoty
odpovídající vertikálnímu a horizontálnímu zornému poli.

24



Rozpoznávání cíle v obraze

Jak již bylo zmíněno dříve, v této diplomové práci se počítá se zjednodušením
v podobě reprezentace cíle pomocí červené koule o průměru 1 metru. Prostředí,
ve kterém se cíl a pronásledovatel pohybují, neobsahuje čistě červenou barvu,
a proto nemůže dojít k záměně hledaného objektu za jiný objekt stejného tvaru.

Pokud známe směr a vzdálenost, ve které se vyskytuje cíl od drona, jsme
schopni dopočítat umístění cíle na mapě. Směr získáme z konfigurace drona v pro-
storu a vzdálenosti středu objektu od středové osy v pořízeném snímku (za před-
pokladu, že se na snímku objekt vyskytuje).

Známe-li směrový vektor mířící od dronu do středu cíle, konfiguraci drona
a výšku cíle, ve které se musí nacházet (v našem případě je to vždy 0.5 metru),
mohli bychom zjišťování vzdálenosti zanedbat. Tuto variantu jsme zamítli z dů-
vodu generalizace (specifickou metodu lze využít pouze pro rovinné mapy, kde
je předem daná výška) a velikostí chyb odhadů, které se mohou za použití této
metody objevit. Určí-li se úhel vertikálního natočení kamery nepřesně (například
kvůli pohybu kamerou a zpožděním aktualizace informace o konfiguraci drona
místo 70° určíme 75° pro výšku drona 3 metrů), za použití pouze směrového
vektoru získáme chybu v odhadu několika metrů. Pokud přidáme i odhadnutou
vzdálenost pohybuje se chyba do jednoho metru.

Na snímku z kamery je koule zobrazena jako kruh. V případě, že vidíme pouze
její část, vyskytuje se v obraze výseč odpovídajícího kruhu. Pokud vyfotíme kouli
ze stejné vzdálenosti z různých pozic pod různými úhly, získáme stejně velké
kruhy. Tato vlastnost umožňuje zpětně ze snímku vypočítat vzdálenost dronu od
cílového objektu podle rovnice:

distance

sizereal

= f

sizeimage

, (4.1)

kde f značí ohniskovou vzdálenost použité kamery, sizereal je průměr koule
ve skutečnosti a sizeimage průměr na obrázku. f lze získat provedením kalibrace
kamery nebo vyčíst z dokumentů poskytovaných ke kameře (manuál, definice
kamery v simulátoru). Veličiny na levé straně rovnice jsou v jednotkách metrů,
na pravé v pixelích.

Abychom mohli získat průměr koule, musíme nejdřív najít místo, kde se na
obrázku vyskytuje. V projektu jsme použili metodu postavenou na knihovně
OpenCV a jejích funkcích pro segmentaci obrazu. Jelikož se na obrázku nevy-
skytuje jinde červená barva než na povrchu koule, lze provést filtraci pixelů na
základě barvy a vytvořit masku M. K nalezení kruhů v masce je implementována
funkce založena na Houghově transformaci (HT), která vrátí střed a poloměr
všech nalezených kruhů (funkce dopočítává možné kruhy i z nalezených výsečí).
Aplikovaním této transformace pouze na masku M se dosáhne odstranění kruhů
vytvářených jinými nečervenými objekty.

Pomocí HT se získají středy a poloměry kruhů vyskytujících se v obraze. Pro
každý kruh se vypočítá rovnicí 4.1 vzdálenost koule od drona a ve správném
směru se získají souřadnice na mapě. Aby se získal nejpravděpodobnější odhad
pozice, vezme se kruh, který nejvíce aproximuje objekt na masce, má největší
možný poloměr a zároveň pohyb cílového objektu je umožněn fyzikálními zákony,
tj. nachází se v okolí původního odhadu. V případě, že zbylých výsledků je víc,
nelze určit, který odhad je lepší, a jeden se náhodně vybere.
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Věrohodnost určení kruhu v obraze pro kameru drona se získá poměrem počtu
pixelů, které jsou v průniku umístění vybraného kruhu v obraze s filtrační maskou,
a součtu všech nenulových bodů masky.

Vytvoření odhadu pozice cíle kamerou

Každá kamera posílá do kamerového serveru své odhady pozic a natočení sle-
dovaného objektu. K odhadu umístění cíle na mapě podle dané kamery je potřeba
diskretizovaná pole na mapě světa rozdělit na plochy viditelné VID a neviditelné
kamerou NEVID z její aktuální pozice (šedá plocha na obrázku 4.2a odpovídá
viditelným polím, bílá značí neviditelné pole, černá značí překážky v prostředí).
Nachází-li se cíl ve viditelné oblasti a je-li spatřen (bílá plocha na obrázku 4.2b),
vytvoří se odhad jako normální pravděpodobnostní rozložení, kde střední hodnota
je určena odhadnutou pozicí cíle na základě snímku z kamery (xc, yc) a rozptyl je
určen funkcí error závislou na KK, VK a odhadnuté pozici cíle. Na obrázku 4.2c
vidíme vizualizaci příkladu odhadování pozice cíle pomocí normálního pravdě-
podobnostního rozdělení. Pozice sledovaného objektu (xc, yc) byla odhadnuta na
hranici viděného území kamerou (bílá barva). Přechod černé barvy k bílé značí
zmenšující se pravděpodobnost výskytu. Pro statickou kameru se bere v potaz
vzdálenost cíle od kamery, jeho rychlost a kvalita použité kamery. U dynamické
kamery přidáváme ještě její rychlost pohybu, jelikož může působit distorze v ob-
raze a zhoršit odhad. Ke každému pozorování kamery se váže jeho věrohodnost
likelihood, se kterou bylo nasnímáno. Jedná se o pravděpodobnost závislou na
KK, VK a odhadnuté pozici cíle (např. chyba kamery, záměna za zcela jiný ob-
jekt nebo objekt podobný). Další důležitá pravděpodobnost vlastní kamerám je
šance přehlédnutí hledaného objektu miss. Proto i přes skutečnost, že není cíl
viděn na viditelných plochách, nenastavujeme pravděpodobnost výskytu na da-
ných plochách na nulu (z tohoto důvodu není plocha značící viditelnou oblast na
obrázku 4.2a černá, ale šedá). Výsledná pravděpodobnost výskytu cíle na diskreti-
zovaných polích mapy na viditelných a neviditelných plochách kamerou (zančíme
pv a pn) je počítána:

• Kamera objekt vidí

∀x, y ∈ V ID : pv(x,y) = N((xc, yc), error) ∗ likelihood

∀x, y ∈ NEV ID : pn(x,y) = (1 −
∑

x0,y0∈V ID

pv(x0,y0))/|NEV ID|

• Kamera objekt nevidí

∀x, y ∈ V ID : pv(x,y) = miss/|V ID|

∀x, y ∈ NEV ID : pn(x,y) = (1 −
∑

x0,y0∈V ID

pv(x0,y0))/|NEV ID|

Protože se nacházíme v 3D prostředí a dron může k prozkoumávání svého okolí
využít ptačí pohled, a tím vidět svojí kamerou i za překážky, které se nachází pod
jeho výškovou úrovní, přistoupili jsme při získávání viditelných ploch z kamery
na mapě k variantě 3D ray-tracingu. Jelikož je pro projekt využit jazyk Python,
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(a) Cíl nebyl spatřen v
obraze

(b) Cíl byl spatřen v
obraze

(c) Vytvoření normál-
ního rozdělení pro ur-
čení pozice cíle

Obrázek 4.2: První dva obrázky ukazují pravděpodobnostní rozložení výskytu cíle
na mapě dle snímku z kamery. Pro přehlednost byly hodnoty pro obrázky praho-
vány průměrem všech hodnot z reálného výstupu. Hodnotám menším než průměr
byla přiřazena barva šedá, větším bílá, překážkám ponechány nulové hodnoty
a tedy barva černá. Poslední obrázek zobrazuje vytvoření normálního rozdělení
po spatření cíle na snímku.

který je pomalejší než jazyky překládané a my chtěli co nejrychlejší získávání dat,
využíváme upravenou verzi 3D ray-tracingu založenou na C++ knihovnách.

Nejdříve jsme vyzkoušeli využít klasičtější variantu ray-tracingu, ve které jsme
nejdříve z polygonu viditelného kamerou odstranili plochy, na kterých se nachází
překážka, která má nenulovou výšku a zároveň její spodní část je výš než 20 cm.
Všechny budovy v našem světě leží na zemi, tudíž na plochy, na kterých leží, určitě
nelze vidět. Omezení na spodní část jsme udělali kvůli možnosti existence mostu,
který má nenulovou výšku, ale zároveň jeho spodní část je dostatečně vysoko,
aby dron pod něj viděl. Do středů posunutých do výšky 20 cm u zbylých čtverců
polygonu neoznačených za neviditelné se vyslal paprsek z místa kamery. Pokud
paprsek neproťal statickou překážku (dron o dynamických překážkách neví a ne-
existuje v projektu nic, co by dokázalo určit vzdálenost cizího objektu od místa
kamery), označila se plocha čtverce za viditelnou. Protože knihovna, kterou jsme
měli k dispozici, vykazovala chybné chování, musel se provádět post-processing
jejích výsledků, což společně se zvýšeným počtem zbytných paprsků způsobilo
zpomalení vykonávání algoritmu.

Na tomto základě jsme odebrali použití knihovny z algoritmu 3D ray-tracingu
a naprogramovali následující postup. Z konfigurace a vlastností kamery se získá
polygon na mapě, který by byl viditelný, pokud by se ve světě nenacházely žádné
překážky. Vybereme všechny vrcholy překážek, které se nacházejí do vzdálenosti
maximálního dosahu kamery z daného bodu. Vrcholy přiřadíme překážkám a po-
kud některé vrcholy chybí, doplníme je, abychom získali představu o tvaru a po-
zici překážky. Promítnutím vrcholů jednotlivých překážek do roviny reprezentující
zemský povrch z místa kamery jsme schopni získat jejich pozici na zemi. Vytvo-
řením konvexního obalu těchto projekcí určíme prostor neviditelný za překážkou.
Odečtením těchto prostorů od prostoru viditelného kamerou ve světě bez pře-
kážek dostaneme celkový prostor viditelný kamerou. Tento princip s využitím
vektorových výpočtů nám dal nejrychlejší aproximační řešení (ačkoliv samotný
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výpočet projekcí je spojitý, odečet probíhá na diskretizované mapě).
Statické kamery jsou pouze pomocné a mohou být během testu zapnuty, je-

jich výsledky zkresleny nebo zcela neaktivní. Hlavním pozorovacím zařízením je
kamera instalovaná na dronovi, která je vždy přítomná a vysílá.

4.2.2 Pohybový model
Jelikož jsme schopni z obrazu získat přibližné umístění objektu, případně vy-

loučit plochu, na které se objekt nenachází, můžeme zkusit odhadnout z dostup-
ných informací jeho další pohyb.

K predikci pohybu pronásledovaného objektu se využívá algoritmus založený
na principu Markovských rozhodovacích procesů.

Variace algoritmu filtrování částic

Tento přístup predikce pohybu pronásledovaného objektu je založen na úpravě
metody Particle Filtering. Změna spočívá v upraveném postupu při generování
finální množiny vzorků. Místo standardní aplikace přechodové funkce na čás-
tice, jejich převážení pomocí pravděpodobnostního rozložení získaného z kamer
a následného přegenerování částic dle přidělených vah, vygenerujeme z počáteční
množiny různými způsoby více částic, ze kterých na konci vybereme množství
odpovídající vstupnímu na základě podmínek v prostředí.

Metoda popsaná algoritmem 1 dostane na vstupu 3 uspořádané množiny čás-
tic, které udávají pozice cíle v zaokrouhleném nejbližším čase v minulosti t a ča-
sech předcházejících t − 1, t − 2. Protože každá částice si pamatuje svého před-
chůdce, je k dispozici dostatek dat pro výpočet rychlosti a zrychlení (řádky 2 - 5)
dané částice pro aktuální okamžik. Aplikováním zrychlení a rychlosti pro aktuální
okamžik jsme schopni odhadnout pohyb a pozici (řádky 7 - 9) cíle v dalším časo-
vém okamžiku. Protože je nám známa maximální rychlost cíle, která je konstantní
(při sledování lze maximální rychlost odhadnout, ale jelikož začínáme bez přítom-
nosti pozorování, nemáme dostatek dat k jejímu zjištění, a tudíž jsme přistoupili
k této vlastnosti jako obecně známé), všechny vypočtené rychlosti a posuny jsou
touto konstantou oříznuté.

Obrázek 4.3: Princip genero-
vání vzorků dle uniformního a
normálního rozdělení

Kvůli stabilnějšímu a reálnějšímu předpoví-
dání jsme přidali následující změny. Je pravdě-
podobné, že cíl se nechová přesně dle formule
9, ale svojí akceleraci a směr mění. Na tomto
základě jsme přidali vícerozměrné normální roz-
dělení do generování vzorků 11. Vypočítaná po-
zice pomocí formule slouží jako střed rozdělení.
Pro výpočet hodnot do kovarientní matice jsme
použili velikost posunu (rychlost + akcelerace)
pro danou částici. Čím větší posun, tím předpo-
kládáme větší nepřesnost v odhadu akcelerace a
směru. Během testovaní jsme si všimli, že algorit-
mus má tendenci upřednostňovat konstantnější, příp. zrychlující pohyb dopředu,
kdežto skutečný cíl svou rychlost a směr častěji mění. Na tomto pozorování jsme
doplnili další princip generování vzorků, jenž se zakládá na rovnoměrném pravdě-
podobnostním rozložení kruhového tvaru se středem na aktuální pozici částice 13,
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čímž jsme docílili větší variace možností pohybu a jeho částečné zpomalení. Ge-
nerování vzorků na základě těchto dvou pravděpodobnostních rozložení budeme
nazývat DUN (princip zobrazen na obrázku 4.3).

Result: Nová kolekce částic X6
1 // Výpočet rychlostí
2 (ẋt,ẏt) = (xt − xt−1, yt − yt−1);
3 (ẋt−1,ẏt−1) = (xt−1 − xt−2, yt−1 − yt−2);
4 // Výpočet zrychlení
5 (ẍt,ÿt) = (ẋt − ẋt−1, ẏt − ẏt−1);
6 // Výpočet posunu
7 (posunt) = (ẋt,ẏt) + (ẍt,ÿt);
8 // Predikce polohy
9 (xt+1,yt+1) = (xt,yt) + posunt;

10 // Náhodné vygenerování 2 + ⌈fun1(posunt) ∗ 6⌉ vzorků podle
normálního rozdělení pro každou částici

11 X1 = N((xt+1,yt+1), fun2(posunt))[2 + ⌈fun1(posunt) ∗ 6⌉];
12 // Náhodné vygenerování 2 + ⌊fun1(posunt) ∗ 6⌋ vzorků podle

rovnoměrného rozdělení pro každou částici
13 X2 = R(0,001; fun3(posunt))[2 + ⌊fun1(posunt) ∗ 6⌋];
14 X3 = X1 ∪X2;
15 if objekt v obraze přítomen then p = 0,7 ;
16 else p = 0,02 ;
17 // Zvážení pomocí pravděpodobnosti získaného pozorování,

pokud existuje
18 Pr(X3) = X3 ∗ Pr(pozorování);
19 // Získání části nových odhadů vygenerováním dle získané

pravděpodobnosti
20 X4 = Pr(X3) ∗ ((1 − p) ∗ #vzorků);
21 // Získání druhé části nových odhadů vygenerováním dle

získané pravděpodobnosti
22 X5 = Pr(pozorování) ∗ p ∗ #vzorků);
23 X6 = X4 ∪X5 ;

Algoritmus 1: Pseudokód variace algoritmu filtrování částic

Z každé částice generujeme 10 možných vzorků pro další okamžik (pro další
referenci v textu ji označíme P). Poměr vzorků, které jsou přiděleny k vygenero-
vání normálnímu a rovnoměrnému rozdělení, závisí na rychlosti částice. V případě
rychlého pohybu je šance, že částice zůstane v blízkém okolí menší než, že bude
pokračovat v nastalém směru. Z každého rozdělení se povinně vygenerují dva
vzorky. Zbylých 6 vzorků je rozdělením přiděleno zmíněným poměrem.

Další změnou, kterou jsme aplikovali, protože jsme měli možnost posoudit
výstupní data ze simulace, bylo doplnění generování částic dle DUN o generování
částic dle pravděpodobnostního rozložení vráceného kamerovým systémem (dále
zkratka DCS). Ačkoliv primárně používáme DCS k přiřazení vah částicím po
vygenerování nové množiny vzorků z částic označené P, všimli jsme si, že pro
reaktivní sledovací algoritmy, které ke svému fungování potřebují co nejpřesnější
odhad jedné pozice, je generování dle DUN zavádějící (především u volby nízkého
počtu částic). Kamera instalovaná na dronovi a její odhad je v případě koule na
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střední a menší vzdálenost dostatečně přesný. Je tedy lepší preferovat generování
nových vzorků na základě DCS místo preferování DUN.

Poměr mezi generováním vzorků podle DCS a DUN je určen přítomností sle-
dovaného objektu v obraze. Protože tento poměr je subjektivní záležitostí, pro-
vedli jsme několik experimentů zaměřených na algoritmus sledování, porovnali
výsledky a hodnoty určili následovně. Za přítomnosti používáme 70% generování
ve prospěch DCS (máme dobré pozorování, tudíž chceme většinu vzorků genero-
vat dle skutečného pravděpodobnostního rozložení získaného z kamer), bez pří-
tomnosti 98% ve prospěch DUN (chceme podchytit i případy, kdy se cíl může
nacházet v uzavřené oblasti, ale v počátečním rozložením nebyl žádný vzorek
vygenerován, zároveň jelikož se cíl může vracet do již zkontrolovaných prostor,
zkontrolujeme jestli nějaký vzorek se na základě pravděpodobnosti z pozorovacího
modelu nerozšíří).

Množina nových vzorků, kterou algoritmus vrátí pro další okamžik, je tedy
vytvořena jejich vygenerováním na základě DCS a DUN podmíněná poměrem dle
aktuálních podmínek (řádky 15 až 23).

Pokud jsou dostupná pozorování z kamer, použijí se k získání vah nových
částic po jejich předpovězení, jinak se za váhy použije rovnoměrné rozložení. Počet
vzorků na výstupu je dán buď argumentem algoritmu nebo se ztotožní s velikostí
vstupní množiny.

Museli jsme ošetřit problém se zpožděním dostupnosti mezi okamžitou in-
formací o přítomnosti objektu v obraze a výpočtem pozorovacího modelu, který
je zpomalen posíláním a agregací dat na uzlu reprezentujícího kamerový sys-
tém v prostředí. Ačkoliv se jedná o desítky až stovky milisekund, pohybový mo-
del na základě přítomnosti objektu v obraze použije primárně neaktualizované
DCS a vygeneruje v nejhorším případě rovnoměrné rozdělení na mapě, čímž ztra-
tíme informaci o pohybu cíle. Tato skutečnost by se neprojevila v takové míře,
kdyby byl objekt několik sekund následně pod dohledem (proběhla by aktualizace
pravděpodobnostního rozdělení a vzorky by se vygenerovaly na správném místě).
Jenže rozpoznání objektu v obraze proběhne velmi rychle a v případě, že je cíl
viděn jen několik desítek milisekund (škvíra mezi budovami), k správnému vyge-
nerování nedojde, což zcela rozhodí plánovací a sledovací algoritmus. Abychom
předešli těmto případům, nastavili jsme půl sekundovou časovou prodlevu (doba
mezi aktualizacemi pravděpodobnostního rozložení v pohybovém modelu), než
přepneme generování dle DUN na DCS. Tato úprava sice do systému přidá re-
akční prodlevu, ale umožní stabilizaci systému.
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5. Dynamické vyhýbání
V následující kapitole bude vysvětlen algoritmus pro dynamické vyhýbání se

překážkám spadající do předposlední nevysvětlené komponenty diagramu 3.2.
Tento algoritmus umožňuje dronovi se pohybovat v dynamickém a částečně po-
zorovatelném prostředí (vzhledem k překážkám vyskytujícím se v prostředí).

Pod dynamickou překážkou se rozumí jakýkoliv objekt, který není zakreslen
na mapě. Protože dron nemá k dispozici žádný algoritmus k rozpoznávání objektů
a jejich vlastností ve světě (např. velikost), nerozlišuje se mezi stojící nebo pohy-
bující se překážkou a dron se zachová vždy stejně. Odhadnutí pravděpodobnosti
kolize s nějakým objektem je založeno na konvoluční 8-vrstvé residuální neuro-
nové síti učené k řízení dronu v městském prostředí Dronet. Dron se během jejich
pokusů pohybuje v konstantní výšce jednoho metru nad zemí a síť na vstupu při-
jímá proud obrazů získaných z přední kamery. Na výstupu síť počítá tři hodnoty,
kterými jsou pravděpodobnost kolize, doporučená rychlost a úhel zatočení dronu
pro úspěšné vyhnutí se překážce.

Aby bylo možné se reálně překážce vyhnout, platí pro ni určitá omezení,
které musí svými vlastnostmi splnit. Překážka musí mít dostatečně velké rozměry,
jelikož se pro analýzu prostoru před dronem používají pouze snímky z přední
kamery, která má omezené rozlišení. Například vyhnutí se natažené tenké šňůře
ve velké rychlosti je velmi nepravděpodobné. Během experimentů s neuronovou
sítí Dronet v reálných a simulovaných podmínkách jsme zjistili, že její schopnost
určení kolize závisí na množství hran, které jsou přítomny na hodnoceném snímku.
Z tohoto důvodu jsme zvolili za texturu budov nacházejících se v simulovaném
prostředí formu nejednotvárné cihlové zástavby. Jelikož po vstupu do sítě jsou
obrázky převedeny na stupně šedi a ztrácí se informace o barvách, což způsobuje
problém při jednolitých plochách bez stínů, cihly mají rozdílné odstíny barev.
Dále jsou cihly porostlé mechem, čímž se ruší jednotvárnost textury.

Obrázek 5.1: Problém mostu:
Oblet objektu k překonání pře-
kážky nepomůže. Z tohoto dů-
vodu je přelétání překážek ro-
zumnější.

Výhodou této sítě je, že byla trénována na
datech získaných z řízení automobilů a cyklistic-
kých kol v městském prostředí. Ta samá skuteč-
nost je i její nevýhodou, jelikož Dronet navrhuje
pouze zatáčecí úhel a rychlost dopředného po-
hybu a nevyužívá změnu letové výšky k překo-
nání překážky. Ukázkou problémového příkladu
může být most 5.1, kde otáčení dronu kolem jeho
z-ové osy nepomůže překážku překonat, ale zved-
nutí o 2 metry by mohlo. Z tohoto důvodu se
letové příkazy získané ze sítě ignorují a využívá
se z ní pouze pravděpodobnost kolize k detekci
překážek. Dron se vyhýbá překážkám jejich pře-
letem místo obletu.

Jelikož Dronet sbírá data pouze z přední ka-
mery, musí se dron pohybovat ve směru omeze-
ným tokem snímaných dat. Ten je dále navíc zmenšen vlastností neuronové sítě,
která přijímá na svém vstupu obrázky o velikosti 200x200 pixelů, jenž jsou vyře-
závány z centrální oblasti nasnímané přední scény kamerou. Zajištění bezpečného
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pohybu UAV provádí centrální uzel. Nejdřív se dron natočí směrem, kterým po-
letí, a následně je dovolen let vpřed. Zároveň se kontroluje maximální natočení
kamery, aby část obrazu snímala prostor před dronem. Predikční algoritmus pro
UAV by měl s těmito omezeními počítat a upravit podle něj svůj letový plán.

1start 2

3 4

Překážka

Obrázek 5.2: Stavový automat modulu dynamického vyhýbání. Pro přehlednost
jsou stavy uspořádány v prostoru a doplněn objekt překážka. Stav (1) s označením
Bezkolizní let neomezuje drona na letu a agreguje podobné stavy Za překážkou
a Prodleva. Stav (2) odpovídá stavu Před překážkou, ve kterém dron vzlétává
do nekolizní výšky nad překážkou. Ve stavu (3) s označením U překážky je dron
v dostatečné výšce, aby nenarazil do objektu před sebou. Posledním stavem s
číslem (4) a jménem Nad překážkou nesmí dron sletět pod nekolizní výšku.

Pokud se v prostředí vyskytuje dynamická překážka může se dron vzhledem
k ní nacházet ve 4 různých stavech. Výsledný stavový automat je zobrazen na
obrázku 5.2. Během fungování uzlu je publikována aktuální šance kolize s nějakou
překážkou a minimální výška, ve které musí dron letět, aby nedošlo ke kolizi.

Tabulka 5.1 zobrazuje přechodovou funkci automatu. Přepínání stavů se řídí
na základě konjunkce podmínek týkajících se 5 hodnot. Prvními dvěma hod-
notami jsou aktuální pravděpodobnost kolize (Pk) a rozdíl pravděpodobnostní
kolize minulého a aktuálního okamžiku (∆Pk). Třetí hodnotou je rozdíl hodnot
přijatých ze sonaru v minulém a aktuálním okamžiku (∆S). Sonar je v základní
výbavě Bebop Parrot 2 a umístěn ve směru jeho záporné z-ové osy, kde se používá
pro odhad výšky v prostoru. Bohužel aktuální SDK neposkytuje přímo data ze
sonaru, a proto je tento algoritmus použitelný pouze v simulovaném prostředí.
Během vývoje algoritmu byla snaha odstranit potřeby sonaru přední kamerou,
která je schopna snímat i část prostoru pod sebou, a pomocí sítě Dronet odhado-
vat vzdálenost objektů pod dronem na základě pravděpodobnosti kolize. Bohužel
tento postup byl pomalý, jelikož vyžadoval drona nejdříve zastavit a v klidovém
stavu zkontrolovat pravděpodobnost kolize, a zároveň v mnoha případech nedo-
statečně přesný, aby se mu dala svěřit úloha odhadu vzdálenosti. Předposlední
informací je čas od změny stavu z hodnoty 2 do hodnoty 3 (∆T ) a poslední je
dána posunutím UAV v rovině x,y (∆XY ). ∆T ′ značí v tabulce nové nastavení
hodnoty proměnné ∆T po přesunu do nového stavu. Hodnota ? značí nezávislost
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přechodu na dané proměnné, Timeout časovou prodlevu pro restart automatu do
počátečního stavu, Min konstantu pro minimální vzdálenost, kterou musí dron
uletět, Time aktuální čas a Limit určuje mez, nad kterou algoritmus vyhodnotí
situaci za kolizní.

Přechod Pk ∆Pk ∆S ∆T ∆XY ∆T ′

1 → 2 > Limit > 0 ? = 0 ? = 0
2 → 3 < Limit < 0 > 0 = 0 = 0 Time
3 → 1 < Limit ? ? > Timeout > Min = 0
3 → 2 < Limit > 0 ? < Timeout ? = 0
3 → 4 < Limit ? > 0 < Timeout > Min = 0
4 → 1 < Limit ? ? = 0 > Min = 0

Tabulka 5.1: Přechodová funkce stavového automatu dynamického vyhýbání spo-
lečně s nastavením nových hodnot v stavových proměnných

V případě, že je dron v dostatečné vzdálenosti od překážky, blíží se k překážce,
ale vyskytuje se ve výšce vyšší alespoň o 0,5 metru nad její horní hranou nebo
míří jiným směrem, než se překážka vyskytuje tzn. míjí ji, označujeme tento
stav jako Bezkolizní let a na diagramu je pod číslem (1). Za těchto podmínek
nedojde k detekci překážky. Protože v tomto stavu tedy nehrozí žádná srážka
v blízké době, neomezuje se dron na letu. V tomto stavu uzel publikuje hodnotu
minimální výšky -1, protože základní rovina je posazena do výšky 0 metrů nad
mořem. Za překážku považujeme i zem. A protože algoritmus pro dynamické
vyhýbání funguje během celé doby letu a přijímá informace ze senzorů, musí dron
letět alespoň ve výšce 0,5 metru nad zemí, jinak algoritmus ohlásí kolizní kurz
a změní minimální letovou výšku dle pravidla. Protože výsledné chování drona
řídí centrální uzel, lze možnost kolize ignorovat, pokud se dron chystá přistát.

Pokud se dron dostane na kolizní kurs s překážkou a pravděpodobnost ko-
lize přesáhne předem definovanou mez, nachází se dron ve stavu Před překážkou.
V tomto stavu s číslem (2) na diagramu nesmí dron letět dál a musí dosáhnout
potřebné výšky k jejímu přeletu. Toto je jediný stav, který je řízen přímo kom-
ponentou pro dynamické vyhýbání. Ta předpokládá, že pokud dron mířil tímto
směrem, bude v něm chtít i dále pokračovat a musí se tedy dostat do dostatečné
výšky, aby nedošlo ke kolizi. Zde uzel nastavuje minimální publikovanou výšku
na dronovu aktuální.

Do stavu číslo (3) se jménem U překážky se dron dostane, pokud se svojí
výškou již nachází nad úrovní střechy překážky, tedy v okamžiku kdy pravdě-
podobnost kolize klesla pod definovanou mez. Dronovi nehrozí nebezpečí nárazu
při dopředném letu. Zde je publikována poslední zjištěná bezpečná výška. Letí-li
dron v nastaveném směru dále, přejde z tohoto stavu do následujícího s označe-
ním Nad překážkou s číslem (4) ve chvíli, jakmile zaregistruje překážku pod sebou
(rozpoznání proběhne změnou výšky hlášené sonarem na spodní straně dronu).

Když se dron vyskytuje ve stavu Nad překážkou, jeho minimální letová hla-
dina, na kterou může klesnout, je omezena na 0,5 metru + výška překážky, nad
kterou se aktuálně nachází. Toto bezpečnostní omezení zabraňuje chycení o pře-
kážku při velkém náklonu při zrychlení a umožňuje ignorovat menší nerovnosti
na povrchu překážky. Tedy uzel publikuje výšku překážky + 0,5 m.

Při bližším pozorování lze k těmto stavům přidat další dva stavy, které již

33



nejsou v diagramu 5.2 zakresleny, protože odpovídají svými vlastnostmi stavu
číslo (1). Jedná se o stavy Za překážkou (5) a Prodleva (6). V prvním stavu se
dron nachází po překonání překážky. Abychom ošetřili, že dron má překážku v do-
statečné vzdálenosti od vrtulí po přeletu překážky, které by se mohly poškodit,
jakmile by dron začal klesat a tato skutečnost by nebyla pravdivá, publikujeme
minimální výšku ze stavu (4) ještě dalšího půl metru po změně výšky ohlášené
sonarem. Do stavu číslo (6) by se dron přepnul, pokud by ve stavu (3) letěl jiným
směrem, než kde se vyskytuje detekovaná překážka, a uplynula časová prodleva
od vstupu do stavu (3). Tato situace by mohla nastat, protože jediný stav, kde
uzel zajišťující vyhýbání se dynamickým překážkám určuje směr pohybu, je stav
(2). Jakmile se dron zvedne do dostatečné výšky, předá se kontrola nad řízením
UAV zpět uzlu na predikování akcí drona (sledování nebo vyhledávání dle aktu-
álních podmínek). Jakmile by dron nikdy nad překážku nevstoupil a neexistoval
přechod do stavu (6), publikovala by se za minimální výšku hodnota ze stavu (3),
dokud by dron nenarazil na další dynamickou překážku a nepřešel do stavu (2).
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6. Sledování
Tato kapitola se věnuje algoritmu na sledování pronásledovaného cíle dronem.
Na sledování a vyhledávání lze z teoretického hlediska nahlížet jako na po-

dobné úlohy, které jsou založeny na principu odhadnutí dalšího pohybu pronásle-
dovaného a následné úpravy trajektorie pronásledovatele, aby se dosáhlo snížení
entropie o pozici pronásledovaného objektu v budoucnosti.

Prvním rozdílem u procesu sledování oproti vyhledávání je doba nutné před-
povědi pro splnění úkolu. V případě sledování není nutné plánovat pohyby do
daleké budoucnosti, protože pronásledovatel má fyzický kontakt s pronásledova-
ným, a tím může hbitěji reagovat na změny v jeho chování a šetřit výpočetní
prostředky. Druhým zjednodušením úlohy oproti vyhledávání je dostupnost po-
zorování odhadu místa pronásledovaného objektu pro aktuální okamžik, nejsou-li
k dispozici další externí zařízení pro získávání pozorování kromě instalované ka-
mery na dronovi.

Dron se nachází v režimu sledování, pokud má cílový objekt v zorném poli
nebo doba od jeho ztracení se pohybuje v předem daném časovém limitu. Po
tuto dobu se předpokládá, že došlo k dočasnému ztracení, jenž je zvládnutelné
sledovacím modulem nebo bude vyřešeno samo, např. objekt se dostal za dy-
namickou překážku nebo došlo k chybě v sensoru. Důvěřuje se, že trajektorie
cílového objektu lze odhadnout s dostatečnou přesností, aby mohl být cíl znovu
objeven (sledovací algoritmus určuje pohyb na základě předpovězeného pohybu
v blízké budoucnosti nikoliv na skutečné pozici v aktuálním okamžiku). Jelikož
sledování je méně náročné než vyhledávání, udržet se v sledovacím režimu po
nalezení hledaného objektu co nejdéle je pro drona nejefektivnější strategií.

K sledování využíváme reaktivní algoritmus pro snížení výpočetní náročnosti
a rychlejší reakce na změny chování cíle na rozdíl od dlouhodobějšího plánování
pro vyhledávání pronásledovaného objektu.

V projektu je implementován pouze jeden algoritmus pro určení chování drona
během akce sledování. Je založen na reaktivním principu a plánování probíhá
obvykle jen do následujícího okamžiku (+0.5 sekundy). Ostatní algoritmy na
podobném principu lze na základě použité architektury jednoduše doplnit.

Návrh algoritmu jsme postavili na následujících bodech:

1. Efektivnost
Doba letu drona a tedy hodnota objektivní funkce se odvíjí od využití jeho
baterie, přičemž plynulé a rozmyšlené pohyby vyčerpávají zásoby energie
pomaleji než prudké a trhané. Je nežádoucí, aby dron dělal pohyby, které
nejsou nutné.

2. Výhodnost
Pozice by měla být na takovém místě, kde se bude maximalizovat doba
udržení cíle v zorném poli pro aktuální i budoucí čas.

3. Bezpečnost
Doporučené body musí ležet mimo statické překážky.
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4. Pozorování cíle
Je-li cíl držen uprostřed středové osy snímku, zmenšují se účinky distorze
čočky u kamery a lokalizační mechanismus funguje lépe. Aby mohl dron
aktualizovat pozice cíle co nejpřesněji, měl by udržet sledovaný objekt ve
středu svého zorného pole co nejdéle.

5. Parametry algoritmu a prostředí
Dron nikdy nevypne motory a nesedne na zem, pokud není baterie prázdná
nebo nedojde k ukončení mise. Kamera dokáže nasnímat bod v maximální
vzdálenosti 50m od její pozice.

Body jedna a dva mohou být mezi sebou v konfliktu. Aby se dostal dron do
výhodnější pozice, musel by udělat pohyb, který není pro daný okamžik nutný.
Zároveň druhý bod nelze bez delšího plánování dostatečně zajistit, tudíž upřed-
nostňujeme chování přizpůsobené prvnímu bodu.

6.1 Algoritmus sledování
Algoritmus z informací obdržených na vstupu vypočítá své mezihodnoty, na

jejichž základě se rozhodne o podobě cílové konfigurace, která pro drona bude
vybrána a vrácena na výstupu pro další okamžik.

Mezi předem nastavenými parametry algoritmu je maximální natočení ka-
mery, které zachovává podmínku na sledování prostoru před dronem kvůli dy-
namickému vyhýbání se překážkám. Dalším parametrem je nastavení minimální
a maximální výšky na hodnoty 3 a 15 metrů (závisí na maximálním natočení
kamery).

Protože natočení kamery je provedeno rychleji než natočení celého UAV, slouží
kamera k provádění korekcí mezi aktuálním a požadovaným natočením (příp. od-
hadovanou a skutečnou polohou cíle). Kvůli maximálním úhlům natočení kamery
nemusí být tato korekce úplná.

V algoritmu se kontroluje minimální bezpečná výška určená modulem pro
dynamické vyhýbání se překážkám. Pokud bezpečná výška je vyšší než hodnota
dopočítaná algoritmem na sledování, respektuje se bezpečnost, zafixuje se výška
a udělá se korekce hodnot natočení kamery.

Typy konfigurací

V následujícím seznamu jsou vypsány všechny typy cílových konfigurací, které
implementovaný algoritmus může vrátit na svém výstupu jako výsledek.

Typ
konfigurace Popis

Poslední
Naposled zvolená poloha. Protože algoritmus je vnitřně

bezestavový, je mu tato pozice předána pomocí vstupních
parametrů.
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K cíli

Z množiny částic odpovídajících možným umístění cíle na
mapě se vypočítá nejpravděpodobnější pozice (x,y)

zprůměrováním částic nacházejících se ve svém blízkém
okolí. Výška se doplní nejnižší dovolenou hodnotou, tj. 3

metry. Pootočení kolem z-ové osy se nastaví na
předpokládaný směr pohybu cíle. Horizontální pootočení

kamery je nastaveno na 0 rad, vertikální na 0,2 rad (kamera
mírně směřuje dolů, větší stočení není vhodné, protože se

dron bude nacházet v malé výšce).

Doporučená

Pozici v rovině xy získáme z doporučené vzdálenosti od cíle,
kterou vypočítáme, a směrového vektoru vedoucího z

aktuální pozice dronu k předpovězené budoucí pozici cíle.
Doporučená vzdálenost se nachází v intervalu ⟨4,20⟩ a je

lineárně závislá na rychlosti cíle, která se vypočítá z
posledních dvou poloh cíle, jenž dostane algoritmus na

vstupu. Čím rychleji se pronásledovaný pohybuje, tím do
větší vzdálenosti je dron od něj umístěn. Při krátké

vzdálenosti, velké rychlosti a nečekaném odbočení cíle by
nemusel dron dostatečně rychle zareagovat a místo odbočení
přeletět (na rozdíl od pozemního cíle trvá zatočení déle). Při
menších rychlostech se snažíme mít pronásledovaný objekt

blíž kameře, abychom měli lepší odhad jeho pozice.
Maximální a minimální hodnota byla určena dle možností

simulované kamery a rozpoznávacího algoritmu. Pootočení v
z-ové ose získáme výpočtem natočení použitého směrového

vektoru od x-ové osy světa. Tedy principiálně se snažíme být
natočeni a pohybovat se směrem k cíli. Výška dronu může

nabývat pouze hodnot 3 a 10. Jedná se o optimalizaci
postavenou na fungování centrálního uzlu při vytváření
letového plánu. Na základě experimentů bylo nastaveno
zaokrouhlování na hodnotu 3, je-li dopočítaná výška na

základě doporučené vzdálenosti menší než 9,5 metru, jinak je
nastavena hodnota 10 metrů. Optickou osu kamery natočíme

na odhadnutý střed objektu.

Aktuální

Při tomto stavu se vrátí aktuální pozice v prostoru (x, y).
Výška se nastaví dle doporučené hodnoty stejně jako u
minulého stavu. Nově se dopočítají pootočení drona a

kamery z umístění cíle v prostoru získaného na základě
aktuálního snímku.

Tabulka 6.1: Typy konfigurací vyskytujících se v algoritmy

Vstupní hodnoty do rozhodovacích podmínek

1. Objekt se nachází v obraze
Na snímcích z přední kamery je dobře rozeznatelný objekt.
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(a) Ve stavu K cíli se vrací pozice cíle
předpovězená pro další okamžik

(b) Ve stavu Doporučený se vypo-
čítá konfigurace pro vrácení na základě
předpovězeného umístění cíle v pro-
středí

Obrázek 6.1: Zobrazení vrácených konfigurací v netriviálních stavech

2. Objekt je blíž než je doporučená vzdálenost pro drona od cíle
Využíváme odhadnutou vzdálenost cíle od drona na základě předpovězené
pozice pro následující okamžik.

3. Poslední stav z predikce
Aby se docílilo vyšší stability při sledování, určení polohy pro požadovaný
okamžik závisí na předešlé predikci. Častá změna doporučené polohy způ-
sobí přeplánovávání na centrálním uzlu a pomalou reakci na chování cíle.
Tento problém se zvětšuje se vzdáleností cílového bodu od dronova aktu-
álního, jelikož plánování je složitější (především v zastavěných oblastech)
a tedy i časově náročnější. Plánování pootočení dronu, kamery nebo posu-
nutí o několik centimetrů vpřed není náročné, a proto jej neřešíme. Kontro-
lujeme pouze, zda poslední predikce odpovídá stavu K cíli nebo Poslední.

4. Vzdálenost poslední doporučené konfigurace k aktuální doporučené
Pravdivostní hodnotu založenou na této vzdálenosti označíme

λ = euclid(x,x′) + euclid(y,y′) + euclid(z,z′) > 1 || euclid(yaw,yaw′) > 0.2,

kde (x, y, z, yaw) jsou původní hodnoty dle názvu významem odpovídající
a (x’, y’, z’, yaw’) hodnoty nové. Připomíná-li původní konfigurace novou,
vrátíme původní konfiguraci jako doporučenou.

Podmínky

Na základě vstupních hodnot se rozhoduje o typu vrácené konfigurace. Toto
rozhodnutí zobrazuje diagram 6.2. Značení hodnot odpovídá číslování z přede-
šlého seznamu.

38



1

2

3

4

4 K cíli

Poslední

Doporučená

Aktuální

V obraze

Mimo obraz

Blíž
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Pravda
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Nezáleží

Obrázek 6.2: Diagram rozhodování pro výběr správného typu konfigurace

Algoritmus vrátí konfiguraci typu aktuální v případě, že se pronásledovatel
a pronásledovaný nachází od sebe v menší vzdálenosti, než je vzdálenost dopo-
ručená. UAV zůstane stát na místě, aby se vyvarovalo nechtěnému posunu zpět.
K tomuto chování jsou dva důvody. Prvním z nich by bylo zbytečné přesunutí
a tím čerpání energie. Druhým je zákaz couvání s dronem kvůli dynamickým
překážkám. Z tohoto důvodu by muselo dojít nejdříve k otočení drona o 180°
(ztracení cíle z dohledu), přesunu a následného zpětného otočení. Rozdíly ve
vzdálenostech se vyvažují kamerou a výškou, do které se dron umístí.

Pokud se pronásledovaný od drona vzdaluje, je nutné se k němu přiblížit,
aby se neztratil z dronova dohledu. Předpokládáme případné natočení kamery
směrem k cíli a následné posunutí ve směru směrového vektoru určeného pozicí
drona a cíle. Algoritmus končí vrácením konfigurace typu Doporučená.

Jak již bylo řečeno, aby se předešlo častému přeplánovávání kvůli změnám
cílové konfigurace, ponechá se dronovi předešlá doporučená (tedy konfigurace
typu Poslední ), která byla určena typem K cíli, pokud je to možné dle podmínek.
Tato pozice se vrací, dokud se dron nedostane na cílové místo, nepřestane platit
podmínka 4 nebo dokud se znovu neobjeví cíl.

V prostředí s překážkami se může stát, že cíl zatočí za roh budovy 6.1a, a tedy
se jeho nově předpovězené místo může nacházet za statickou překážkou (event.
dronova doporučená pozice v ní) a dron ztratí sledovaný objekt z dohledu. Tato
situace se řeší nahrazením doporučeného místa předpovězenou pozicí cíle (kon-
figurací typu K cíli). Jelikož se vždy cesta do doporučené pozice plánuje v cen-
trálním uzlu pomocí plánovače MoveIt, využije se nejrychlejší a bezpečná cesta.
Protože by se neměla předpovězená pozice cíle nacházet daleko od drona, předpo-
kládáme, že až se dron na své místo dostane, existuje šance, že uvidí svůj cíl nebo
se k němu alespoň přiblíží. Bez započítání času plánování, maximální rychlosti tj.
6 m/s, které dron může dosáhnout, a maximální doporučené vzdálenosti, kterou
by si měl dron hlídat tj. 20 m, se na místo dostane za 4 vteřiny.
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7. Vyhledávání
V poslední kapitole vztahující se k diagramu 3.2 rozebereme druhou část kom-

ponenty Predikce pohybu drona. Tato část, se stará o dva úkoly v SaT problému.
Jelikož se na začátku nalézají cíl a dron na rozdílných místech, musí nejdříve
vyhledávací algoritmus pronásledovaný objekt nalézt. Poté, co je objekt nalezen,
začne ho dron sledovat. V případě, že se cíl pronásledovateli ztratí, algoritmus je
zapnut k jeho opětovnému hledání.

Algoritmus dostane na počátku mapu prostředí se statickými překážkami, ve
kterém se dron pohybuje. Velikost prostředí není nijak omezená, ale protože dro-
novi omezuje jeho práceschopnost životnost baterie, počítá se s velikostí, která je
adekvátní k velikosti a maximální rychlosti drona. Koeficient zastavěnosti mapy
by měl zohlednit dostatečný prostor pro pohyb cíle, ale zároveň poskytnout mož-
nosti úkrytu před kamerou drona.

Mapa Vytvoření
sekcí

Vytvoření
bodů

Vytvoření
regionů

Rozdělení Nalezení Sdružení

Obrázek 7.1: Diagram postupu předpřípravy plánovacího prostoru

Vyhledávací algoritmus postupuje ve dvou fázích. První fáze je statická a od-
povídá předpřípravě plánovacího prostoru rozdělením ho na tzv. mapové objekty
a vytvoření plánovací domény, jak je naznačeno na obrázku 7.1. Během trvání
simulace se mapa nemění a pro daný svět je unikátní. Z tohoto důvodu je možné
první fázi udělat pouze jednou na začátku před spuštěním simulace a její ulo-
žené výsledky opakovaně využít. V druhé fázi probíhá samotné plánování, které
je dynamické a probíhá během pohybu drona, jak je vykresleno na obrázku 7.2.
Jednotlivé kroky algoritmu budou podrobněji vysvětleny dále.

Obrázek 7.3a ukazuje příklad vytvořených mapových objektů. Nejdříve se
mapa rozdělí na menší části (tyto části nesou dále v algoritmu označení sekce),
které jsou zpracovávány nezávisle na sobě. Tento krok pomůže k zmenšení pro-
hledávaného prostoru a zrychlení plánování. Rozdělení na sekce je koncipováno
k umožnění efektivnějšího prohledání prostoru. Na obrázku jsou sekce zobrazeny
jako barevně odlišné plochy nesoucí označení A a B.

Sekce Regiony Body
Naplánování
další sekce

Přeplánování
sekcí

Naplánování
dalšího regionu

Přeplánování
sekce

Regiony dokončeny Body dokončeny

Přeplánování
regionu

Obrázek 7.2: Diagram zobrazuje dynamické plánování letového plánu pro UAV
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(a) Ukázka mapových objektů.
Nejdříve je mapa rozdělena na sekce
A a B. V každé sekci se najde mno-
žina konfigurací drona označených
pod pojmem orientační body (černé
puntíky s čárkou ukazující směřo-
vání kamery). Body, které splňují
podmínku na vzájemnou maximální
vzdálenost, vytvoří region.

(b) Příklad snímaných ploch kame-
rami umístěnými v orientačních bo-
dech. Protože orientační body se hle-
dají pro každou sekci zvlášť, v cizích
sekcích jsou jejich plochy ignorovány.
Plochy se stejnou barvou tvoří plo-
chu regionu. Plocha patřící k sekci je
tvořena plochami regionů, které do ní
patří (sekce A - žlutá, oranžová, tmavě
modrá).

Obrázek 7.3: Příklady sekcí, ploch a orientačních bodů

Pro každou sekci se najde množina konfigurací drona v prostoru, která maxi-
malizuje pokrytí viditelných ploch v sekci pomocí dronovy přední kamery (černé
body s čárou, jenž ukazuje směr optické osy kamery). Přesah snímání kamery
do jiných sekcí se ignoruje, protože každá sekce je zpracovávána jako samotná
jednotka. Každý bod definuje plochu, kterou dron z tohoto bodu snímá. Obrá-
zek 7.3b zobrazuje snímané plochy všech nalezených orientačních bodů. Všem
byla nastavena stejná vzdálenost snímaní, ale jak lze vidět, bod se zelenou plo-
chou ji má omezenou kvůli hranici sekce (černá linie). Snímané plochy se můžou
navzájem překrývat.

Poslední jednotkou, která se zúčastní plánování, jsou regiony. Region je klastr
bodů, které jsou dostatečně blízko u sebe. Regionem lze tedy označit i množinu
ploch, které jsou snímány body, jenž do něj patří. Na obrázku 7.3a jsou body
spadající do stejného regionu ohraničeny černou křivkou. Na obrázku 7.3b jsou
plochy patřící do jednoho regionu zvýrazněny stejnou barvou.

Snímané plochy sekcí jsou tvořeny všemi plochami regionů spadajících do
stejné sekce (sekce A - žlutá, oranžová, tmavě modrá barva).

Po rozdělení plánovacího prostoru na sekce, regiony a body se na základě
informací získaných během letu vytváří a provádí letový plán pro UAV. Vlast-
ností prostředí, ze které se při plánování vychází, je pravděpodobnost spatření
cíle na daném místě. Tato informace nejdříve poslouží k vytvoření lineárního
uspořádání z množiny sekcí k průzkumu. Pro každou sekci plánovač vytvoří po-
sloupnost regionů ze sekce, které se prozkoumají. Nakonec se doplní pořadí bodů
v naplánovaných regionech.
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Lineární uspořádání nemusejí být úplná, protože všechny sekce/regiony/body
nemusí být zajímavé k prozkoumání (sekce s nulovou pravděpodobnostní výskytu
lze z plánu vypustit). V případě, že se změní pravděpodobnostní rozložení výskytu
pronásledovaného v prostředí, může se přeplánovat jakákoliv úroveň dle potřeby.
Plánování regionů v sekci a bodů v regionu probíhá líně. Dokud to není nutné,
plánovač neplánuje.

7.1 Plánovací doména
Sekce, regiony a body tvoří plánovací doménu pro plánovač. Tvoří hierarchic-

kou strukturu v plánování. Orientační bod patří pouze do jednoho regionu, region
do jedné sekce. Sekce je tvořena z více regionů a region je tvořen z více orien-
tačních bodů. Na tomto základě můžeme rodičovský mapový objekt označit za
nadobjekt a množinu objektů spadajících do stejného nadobjektu za jeho podob-
jekty. Hierarchická struktura rozděluje problém na úrovně, protože pro každou
množinu stejných objektů z totožného nadobjektu se vytváří vlastní letový plán
(jedná-li se o sekce, můžeme za jejich nadobjekt označit mapu).

7.1.1 Rozdělení mapy na sekce
Pokud ztotožníme mapu prostředí s mapou města, můžeme sekce reprezen-

tovat jako městské části. Obsah těchto městských částí se pohybuje v intervalu
⟨2 500, 20 000⟩ m2 (označíme ho OI). Přesná hodnota maximálního obsahu sekcí
pro vstupní mapu se odvíjí od její délky stran. Předpokládáme, že nejdelší strana
mapy dosahuje maximálně jednoho kilometru a nejmenší hodnota odpovídá de-
seti metrům. Na tomto základě interpolujeme hodnotu z intervalu ⟨10, 1 000⟩ m
do intervalu OI. Protože rozmezí velikosti stran překážek, které se v mapě mů-
žou vyskytovat, leží v intervalu ⟨3, 20⟩ m a předpokládáme náhodné rovnoměrné
rozdělení na tomto intervalu, střední hodnota délky strany je rovna 11,5 metru.
Proto průměrný počet překážek pro největší možnou sekci při maximální dovolené
zastavěnosti je roven počtu 46 ( složitost algoritmu na generování orientačních
bodů je odvozena od počtu překážek v sekci, proto je důležité průměrnou hodnotu
držet nízko). Při největší dovolené velikosti mapy (obsah se rovná 1 000 000 m2)
je nejmenší počet vytvořených sekcí 50. Zvýšení počtu sekcí zvýší plánovací slo-
žitost na jejich úrovni, ale sníží složitost na nižších úrovních, jelikož je lze pokrýt
méně orientačními body a regiony. K vytvoření sekcí se používá rekurzivní algo-
ritmus, který postupně dělí sekce nesplňující požadavek na velikost na dvě menší.
Jelikož algoritmus nedělí sekci rovnoměrně na dvě ideální poloviny, ale optima-
lizuje svou účelovou funkci, můžeme získat více sekcí než je minimální hodnota
(např. 50 pro maximální velikost mapy). Vezmeme-li například sekci o velikosti
30 000 m2, může nám účelová funkce nejdříve doporučit její rozdělení na sekce
o velikosti 7 000 m2 a 23 000 m2, což vyústí v další dělení kvůli překročení limitu.
V prázdné či malé mapě se může stát, že budeme mít pouze jednu sekci (prázdná
mapa obsahuje pouze jednu sekci, která je nedělitelná).

Ideální tvar jednotlivých sekcí není předem znám, proto algoritmus optimali-
zuje svou účelovou funkci, která zohledňuje počet a délku průchodů mezi dvěma
sekcemi. Dvě sousedící části by měly mít mezi sebou nejmenší možný počet nejuž-
ších průchodů. Princip účelové funkce dělícího algoritmu plyne z faktu, že pokud
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chce pronásledovaný objekt opustit prohledávanou sekci, musí to udělat jedním
z průchodů, a tedy pro drona je lepší mít jich mezi sekcemi co nejméně a nejužší.
Důležitou roli zde hrají i statické kamery v prostředí, protože mohou pokrývat
svým snímáním některé řezy rozdělující sekci, a tedy průchod hlídaným prosto-
rem detekovat. Takovéto řezy jsou účelovou funkcí upřednostňovány. Obrázek 7.4
zobrazuje vytvoření nových dvou sekcí z původní bez přítomnosti statické ka-
mery. Tlusté plné čáry jsou objekty vyskytující se v sekci. Tenké plné čáry jsou
vybrané řezy. Tečkované řezy a čárkovaný řez jsou možnosti, jak doplnit rozdělení
sekce.

Obrázek 7.4: Příklad možností
rozdělení sekce na dvě pod-
sekce.

Algoritmus 2 nastiňuje postup při vytváření
sekcí. Nejdříve se vytvoří z tvarů objektů na
mapě a ohraničení mapy neorientovaný ohodno-
cený graf (detailnější vysvětlení v dalších kapi-
tolách). Sekce je v algoritmu reprezentována vr-
choly, které tvoří její hranici. Vnitřkem sekce ro-
zumíme vrcholy, které tvoří podgraf ohraničený
hranicí sekce. Velikost sekce je počítána jako ob-
sah obrazce, který vytváří její hranice na mapě.
Rozdělení sekce na podsekce proběhne vyhledá-
ním cesty s nejmenším součtem ohodnocení hran
v grafu skrz vrcholy sekce mezi dvěma vybra-
nými vrcholy ležícími na její hranici. Algoritmus dělí sekce, dokud existují dě-
litelné sekce větší než dovolená mez, přičemž sekce je dělitelná, existuje-li cesta
skrz sekci, která neleží celá na jejím okraji.

Result: Rozdělení na sekce
1 Graf - vytvoření vrcholů;
2 Graf - vytvoření a ohodnocení hran;
3 Vložení počáteční sekce do množiny Sections;
4 // Sekce mající správnou velikost
5 Finished_sections = ∅;
6 while |Sections| > 0 do
7 Vyber sekci ze Sections;
8 Najdi dělící hranici a proveď rozdělení sekce na dvě menší ;
9 if velikost(Nová sekce)<Požadovaná velikost then

10 Přidej do Finished_sections;
11 end
12 else
13 Přidej do Sections;
14 end
15 end
16 return Finished_sections

Algoritmus 2: Vytvoření sekcí z mapy prostředí
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Vytvoření vrcholů

Ke každé mapě je distribuován soubor, ve kterém jsou napsány všechny sta-
tické objekty (umístění, velikosti stran), jenž se na mapě nachází. Nechť máme
v mapě n překážek (včetně mapy, jejíž hranici pokládáme za překážku taktéž).
Překážky si libovolně seřadíme a označíme si je indexy 1 až n. Protože všechny
překážky mají tvar kvádru (na mapě tvar obdélníku), můžeme z jejich šířky, délky,
natočení a středu získat umístění jejich rohů na mapě či ve spojitém prostředí.
Na obrázku 7.5a lze vidět vrcholy grafu získané z mapy prostředí, jenž lze roz-
dělit do dvou množin. Vrcholy z první množiny odpovídají rohům jednotlivých
překážek. Náhodně si pro každou překážku s indexem i zvolíme počáteční vrchol
pocházející z první množiny, dále vybereme směr a v po sobě jdoucím pořadí
označíme rohové vrcholy jako Ai, Bi, Ci, Di. Zbytek vrcholů umístěných na okraji
překážek a patřících do druhé množiny vytvoříme následovně. Postupně prochá-
zíme všechny překážky v mapě. V každé překážce s indexem i začneme ve vrcholu
Ai a vydáme se do vrcholu Bi. Každý metr délky hranice přidáme nový vrchol.
Protože postupujeme pouze v jednom směru, může se stát, že mezi předposled-
ním a cílovým rohovým vrcholem aktuálně zpracovávané hrany (zde Bi) získáme
kratší vzdálenost než je jeden metr (příkladem okraj překážky, která je umístěná
v obrázku vlevo dole). Postupně projdeme zvlášť všechny 4 strany hranice pře-
kážky (hrana z Bi do Ci, ...), než se dostaneme zpět do vrcholu Ai. Zpracováním
všech překážek dostaneme všechny vrcholy spadající do druhé množiny.

(a) Body, které slouží jako uzly v grafu (b) Všechny hrany jdoucí z jednoho vr-
cholu

Obrázek 7.5: Komponenty neorientovaného grafu

Vytvoření a ohodnocení hran

Aby se omezil počet výpočtů vah hran v grafu, najdou se pro každý vrchol v
středy čtyřech nejbližších překážek od něj (bez překážky, na jejíž hranici vrchol
leží). Z těchto středů se vybere nejvzdálenější a použije se jako maximální vzdá-
lenost r pro získání množiny vrcholů R v okolí vrcholu v, tj. R = {w|d(v,w) < r},
kde d je Euklidovská vzdálenost. Hrany, které vedou z vrcholu v mimo množinu
R, protínají statickou překážku 7.6a nebo vedou do vrcholu vytvořeného ze stejné
překážky jako je v, z grafu odstraníme. Ostatním hranám vedoucím z vrcholu v
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přiřadíme váhu s podle rovnice

s(v1,v2) = max ∗ (d(v1,v2) − d′(v1,v2)) +max, (7.1)

kde d(v1,v2) je Euklidovská vzdálenost mezi vrcholy v1,v2, od které odečítáme
vzdálenost d′(v1,v2), jenž značí součet délek úseček tvořených průnikem hrany
s plochami pod dohledem statických kamer (viz příklad na obrázku 7.6b) . Hod-
nota max se rovná největší vzdálenosti mezi dvěma vrcholy v grafu, které spojuje
hrana. Euklidovská vzdálenost mezi vrcholy se nemění, a proto lze pro všechny
validní hrany tuto hodnotu vypočítat před začátkem přiřazování vah a vzít z ní
maximum.

Dvěma sousedícím vrcholům vytvořeným na hraně překážky přidělíme váhu
odpovídající jejich Euklidovké vzdálenosti. Jak již bylo řečeno, hranice mapy
v algoritmu taktéž tvoří překážku, proto pro ni platí stejná pravidla, jako pro
ostatní statické překážky (z tohoto důvodu neexistují v prázdné mapě vnitřní
hrany, ale pouze hrany tvořící její hranici).

Multiplikativní faktor s hodnotou max jsme do výpočtu vah zavedli, abychom
zvýšili dopad délky hrany na její váhu. Jelikož hrany na hranách překážky tento
multiplikativní faktor nemají, bude algoritmus při minimalizaci hledání cesty
s nejmenším součtem vah nucen vybírat krátké hrany, které mají menší ohod-
nocení, a hrany překážek (hrany překážek upřednostňujeme, protože pro cíl jsou
neprůchozí). Aditivní člen max upravuje hledání cesty pro minimalizaci počtu
průchodů mezi sekcemi. Čím méně průchodů mezi sekcemi algoritmus najde, tím
méně krát se aditivní člen v součtu ohodnocení cesty objeví a její ohodnocení
bude menší.

Na obrázku 7.5b je příklad všech hran vycházejících ze stejného vrcholu.

(a) Pokud hrana prochází skrz static-
kou překážku, do grafu ji nevložíme

(b) U hrany procházející plochou,
která je snímána statickou kamerou,
počítáme jen její neviděnou část

Obrázek 7.6: Příklady typů hran v mapě

Vyhledání řezu skrz sekci

Jak již bylo řečeno, sekce je tvořena vrcholy v grafu, které se nacházejí na její
hranici. Na začátku algoritmu máme pouze jednu sekci, která ohraničuje použitou
mapu. Algoritmus postupně prochází sekce, které jsou větší než požadovaná mez,
a dělí je na menší. Po výběru sekce neodpovídající podmínce vyřízneme podgraf,
který ohraničují její hraniční vrcholy. S tímto podgrafem budeme dále pracovat.
Rozdělení sekce proběhne nalezením cesty skrz její podgraf mezi dvěma vrcholy
na její hranici.
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Obrázek 7.7: Příklad rozdělení mapy do sekcí

Při dělení sekce postupujeme
následovně. Nechť má sekce n vr-
cholů tvořící její hranici a tyto vr-
choly jsou seřazené podle toho, jak
jdou na hranici za sebou po směru
hodinových ručiček. Na začátku
vybereme náhodně jeden z nich a
označíme ho indexem v0. Od to-
hoto vrcholu zaindexujeme ostatní
vrcholy tvořící hranici v rostou-
cím pořadí. Dále vybereme druhý
„protější“ vrchol, který je označen
indexem vn

2
. Na podgrafu sekce

spustíme hledání cesty s nejmen-
ším součtem vah mezi těmito vy-
branými vrcholy. V případě, že se najde cesta, která zcela nenáleží hranici sekce,
označíme ji za dělící čáru, která rozdělí sekci na dvě. Pokud je některá z nových
sekcí stále větší než povolený limit, zařadíme ji zpět do dělícího algoritmu.

V případě, že se žádná cesta nenáležící zcela hranici pro zvolené vrcholy ne-
najde, zvýšíme indexy obou vrcholů o 1, tj. (v1 mod n) a v( n

2 +1) mod n. Pokud po n
2

zvýšení nenajdeme přípustnou cestu, prohlásíme sekci za nerozdělitelnou a ozna-
číme ji za korektní. Tato situace by mohla nastat, pokud začneme s prázdnou
mapou.

Chceme-li rozdělit sekci na menší části, musíme zamezit, aby algoritmus prefe-
roval při výběru dělící čáry okraj sekce místo průchodu skrz ní. Odstranit hranici
sekce nemůžeme, protože část cesty přes ni může vést. K preferenci by mohlo
dojít, protože už jednou byl okraj vybrán během dělení větší sekce na menší v
předcházejících iteracích (příp. aditivní člen a multiplikativní faktor v rovnici 7.1
mohou vést ke stejnému chování). Z tohoto důvodu před spuštěním dělícího algo-
ritmu ke každé hraně v grafu tvořící hranici sekce přičteme maximum z vah hran
ve vybraném podgrafu.

Na obrázku 7.7 je zobrazen finální výsledek rozdělení mapy do sekcí.

7.1.2 Vytvoření orientačních bodů a regionů v sekcích
Protože jsou sekce na sobě nezávislé, budeme zpracovávat každou zvlášť.

Máme dopředu známou mapu, která se během mise nemění, a proto můžeme
najít pro každou sekci množinu orientačních bodů (konfigurací dronovy kamery v
prostoru) pomocí genetického algoritmu, která bude maximalizovat pokrytí míst
neobsazených statickými překážkami. Jelikož z této množiny budeme během plá-
nování vytvářet letový plán (vybranou posloupnost), jenž prozkoumá důležité
místa v sekci, snažíme se o nízkou kardinalitu množiny a blízké vzájemné umís-
tění orientačních bodů. Aspirujeme o co nejkratší a nejplynulejší průlet skrz ní.
V každé sekci provedeme hierarchické klastrování na základě vzdáleností mezi
vytvořenými orientačními body. Klastr je tvořen body, jejichž vzájemná vzdá-
lenost nepřesahuje délku 5 metrů. Každý klastr značí v algoritmu jeden region.
Představíme-li si mapu jako obrázek, pak pixely, které jsou viditelné kamerou
umístěnou do orientačních bodů z jednoho regionu, určují i jeho oblast.
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Sekci s jejími vnitřními překážkami lze chápat jako polygon, který má v sobě
díry. A jelikož hledáme množinu bodů, která bude pokrývat všechna volná místa,
lze tento problém převést na Art gallery problem[26], příp. Watchman route pro-
blem[27]. Klasický Art gallery problem je definován jako umístění nejmenšího
počtu hlídačů do prostoru ve tvaru polygonu takovým způsobem, že lze vidět
všechna přístupná místa. Tento problém patří do třídy NP-úplných problémů.
Watchman route problem se snaží nalézt nejkratší cestu pro hlídače galerie, při
jejímž vykonání by byly prozkoumány všechny prostory. Problém orientačních
bodů pro drona se liší v následujících aspektech. Drona nemůžeme narozdíl od
hlídače postavit ke stěnám polygonu nebo k jeho rohům, protože by dron při letu
mohl narazit do stěny kvůli nepřesné manipulaci ve vzduchu. Kamera drona má
omezený dosah a úhel snímání, čímž hlídači nejsou omezeni. Dron se pohybuje
ve 3D prostředí a plocha, kterou svou kamerou vidí, je závislá na jeho umístění v
prostoru a natočení kamery, kdežto klasický Art gallery problem je analyzován ve
2D. I když existují aproximační algoritmy, které bychom se mohli pokusit upravit
pro naše použití [28], rozhodli jsme se jít cestou evolučních algoritmů po vzoru
článku od Strubela a kol. [29].

Nejdřív jsme vyzkoušeli, zda by uspokojivé výsledky dal některý z gradient-
ních optimalizačních algoritmů, ale tento pokus proběhl neúspěšně. Problémem
je velký prohledávaný prostor a dlouho trvající výpočet ohodnocující funkce pro
jednotlivé konfigurace drona, která používá 3D ray tracing na zjištění viditelných
ploch.

Evoluční algoritmus je postaven na knihovně DEAP [30]. Do fungování al-
goritmu jsme doplnili pouze definice jedince, křížení, mutace a fitness funkce.
Knihovna podporuje i paralelní vyhodnocování fitness funkce pomocí modulu
SCOOP pro zrychlení hledání, ale tato možnost není kvůli architektuře projektu
a implementaci knihovny DEAP dostupná. Proto ji nahrazujeme paralelním zpra-
cováním sekcí.

Příprava plánovací domény
Abychom předešli problémům, které měly gradientní metody, rozhodli jsme

se upravit plánovací doménu. Nejdříve najdeme množinu bodů určující pozice na
x-ové a y-ové ose mapy, ve kterých se může dron nacházet. Každý z těchto bodů
dostane identifikátor, ze kterých bude vybírat evoluční algoritmus. Výška dronu
se disktretizuje po metrech a omezí se na rozmezí ⟨3, 15⟩ m. Jelikož horizontální
natočení kamery lze simulovat natočením celého dronu, bude nastaveno na 0° pro
všechny konfigurace. Vertikální natočení se pohybuje v intervalu ⟨0◦,max◦

v⟩, kde
maxv značí maximální dovolené natočení kamery ve vertikálním směru směrem
dolů. Poslední složkou konfigurace drona v prostoru je jeho natočení kolem z-ové
osy, které není omezeno a pohybuje se na spojitém intervalu ⟨0, 2π⟩.

Nalezení množiny bodů
Pro vyhledání a omezení množiny možných bodů, ve kterých se dron může

nacházet, jsme využili algoritmus, který se používá k hledání cesty v počítačových
hrách [31]. Algoritmus nejdříve nalezne volné plochy na mapě. V tomto získaném
obrazci volných ploch provede Delaunayovu triangulaci a odstraní trojúhelníky,
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které jsou uvnitř překážek. Všechny tyto úkony jsou prováděny pomocí knihovny
Shapely, která pracuje se spojitou reprezentací obrazců, a umí s nimi provádět
geometrické operace (rozdíl, průnik).

Do triangulace vstupují vrcholy vytvořené z rohů a hran překážek, které byly
použity v grafu na vytvoření sekcí. Tato skutečnost má dopad na velké množství
a malou velikost trojúhelníků, které při triangulaci vzniknou. Z tohoto důvodu je
potřeba jejich počet zredukovat. Jsou použity postupně 3 redukce.

1. Sloučení dvou trojúhelníků do jednoho většího
Dva trojúhelníky se spojí do jednoho většího pouze, pokud výsledný obrazec
po spojení je zase trojúhelník. Tento proces se opakuje, dokud existují trojú-
helníky ke spojení nebo se nedosáhne maximální nastavené iterace (aktuální
maximum nastaveno na 50 iterací). Obrázky 7.8a, 7.8b a 7.8c zobrazují po-
čáteční soubor trojúhelníků a 2 iterace redukce trojúhelníku. V případě, že
by vznikl netrojúhelníkový útvar jako na obrázku 7.8d, sloučení se nepro-
vede, protože výsledný střed by mohl ležet uvnitř překážky a nebyla by to
validní pozice pro drona.

(a) 0. iterace (b) 1. iterace (c) 2. iterace (d) Nespojitelné
trojúhelníky.

Obrázek 7.8: Příklad redukce trojúhelníků

2. Sloučení dvou trojúhelníků do čtyřúhelníku
Tento proces má pouze jednu iteraci. Ke spojení trojúhelníků dojde, po-
kud spolu sousedí svojí předponou, jak ukazuje obrázek 7.9. Tím se zamezí
případu zobrazeném na obrázku 7.8d.

(a) Před spojením trojúhelníků (b) Po jejich úspěšném spojení

Obrázek 7.9: Příklad redukce na čtyřúhelníky

3. Odstranění malých obrazců
Je-li střed obrazce (trojúhelník, čtyřúhelník) k některému bodu tvořícímu
stěnu překážky blíže než 2 metry, je tento obrazec odstraněn.

Spojování čtyřúhelníků do větších čtyřúhelníků odstranilo i body, které byly
nutné pro pokrytí sekce, a proto jsme tento krok neaplikovali.

Středy zbylých obrazců vytvářejí množinu bodů, ze kterých vybírá evoluční
algoritmus.
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Definice jedince I
Zajímáme se o instanci problému Art gallery problem s 3D polygonem (ohra-

ničené prostředí), který obsahuje díry různých velikostí (budovy). Jelikož každá
překážka je tvořena kvádrem a cíl se pohybuje pouze po zemi, je nutné ohlídat
přízemní část bočních stěn překážky. Protože kamera drona je omezena úhlem a
maximální vzdáleností snímání, určili jsme počet orientačních bodů v sekci ozna-
čený proměnnou P na hodnotu 4 ∗ (PV P + 1), kde proměnná PV P značí počet
vnitřních překážek sekce. Konstanta 1 je za vnější hranici sekce. Jelikož každá
budova má pouze 4 stěny a nejdelší hrana dosahuje délky 20 metrů, stačí na její
ohlídání 4 konfigurace kamery. Z tohoto důvodu má jedinec v populaci reprezen-
tovaný posloupností čísel délku |KO| ∗ P , kde proměnná KO značí konfiguraci
kamery drona v prostředí ( identifikátor pro souřadnice x,y (z Delaunayovy tri-
angulace), výška, vertikální natočení kamery a natočení kolem z-tové osy drona).
Z tohoto důvodu má jedinec délku 4 ∗ P hodnot.

Jedince do počáteční generace vytváříme náhodně. Kladeny jsou jen omezení
na jejich validitu, tzn. musí se jednat o posloupnost bodů (např. natočení drona
nesmíme nastavit na hodnotu 20).

Během generování, křížení nebo mutace se může stát, že získáme jedince,
u nějž se orientační body opakují (velmi podobají). Tato skutečnost nám nevadí,
protože má-li vzniklý jedinec dobrou fitness (příp. nejlepší z populace), znamená
to, že prostor můžeme pokrýt méně body, než jsme na začátku zvolili za maxi-
mum.

Křížení
Křížení je jednobodové. Nejdříve se vybere celé číslo X z rozmezí ⟨0, P − 1⟩.

Z prvního jedince se vezmou body 1 až X, z druhého X + 1 až P a vytvoří
se nový jedinec. Druhý jedinec vzniklý z křížení se vytvoří z nepoužitých bodů
pro prvního vzniklého. Vyměňujeme množiny bodů, aby po křížení vznikl validní
jedinec.

Mutace
Při mutaci náhodně zvolíme s malou pravděpodobností bod v jedinci a naho-

dile ho změníme. Pro výběr hodnoty u spojitých proměnných je použito normální
rozdělení. U diskrétních veličin je zvolen uniformní náhodný výběr z celých čísel.
Rozptyl generování hodnot při mutaci je řízen simulovaným žíháním. Na počátku
je volba aditivního členu provádějícího mutaci prováděna bez omezení. S přibli-
žováním se ke koncovému počtu generací dochází k snižování možného rozptylu
použitelných hodnot. Aby nedošlo k přetečení hodnot, nevalidní hodnoty veličin
jsou ořezány jejich limitami.

Fitness funkce
K určení ohodnocení kvality jedince je použita funkce 7.2. Protože jedinec I

reprezentuje množinu orientačních bodů vytvořených v sekci, můžeme na nich
provést hierarchické klastrování (využit algoritmus z knihovny SciPy[32]) a vy-
tvořit množinu regionů R. Jelikož se pohybujeme v Euklidovském prostoru, značí
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funkce d(i,j) Euklidovskou vzdálenost mezi body i a j v metrech. Zkratkou inf
značíme infimum množiny. Odečtením počtu pixelů, které jsou snímány z ak-
tuálně vybraných konfigurací kamer v jedinci I, od všech neobsazených pixelů
v sekci můžeme zjistit velikost hodnoty V , která odpovídá počtu aktuálně ne-
pokrytých pixelů. Konstanta F se rovná počtu neobsazených pixelů překážkami
v dané sekci.

fitness(V,R) =
∑

i,j∈r1∈R

d(i,j) +
∑

r1∈R
r2∈R
r1̸=r2

inf
i∈r1,j∈r2

d(i,j) + V ∗ F (7.2)

Při minimalizaci této funkce, první suma přibližuje body v jednom regionu
k sobě. Druhá suma se snaží o minimalizaci vzdáleností jednotlivých regionů od
sebe, poslední člen snižuje počet neviděných neobsazených pixelů.

Protože se snažím řešit Art Gallery Problem soustředíme se především na
maximalizaci pokrytí volného prostoru kamerou (velká konstanta F ). Máme-li
dva jedince, kteří mají stejné pokrytí, snažíme se o minimalizaci vzdáleností mezi
klastry a body k zvýšení plynulosti letu drona.

Evoluční algoritmus

Obrázek 7.10: Příklad vytvoření orientačních
bodů evolučním algoritmem. Černé tečky
označují středy konfigurací. Menší tečka od-
povídá vyšší výšce. Linie vycházející z tečky
označuje natočení středové osy kamery. Čím
delší linie, tím menší vertikální natočení ka-
mery.

Algoritmus na začátku ná-
hodně zvolí jedince v počáteční
populaci. Poté vybírá do další
generace jedince dle soubojového
systému. Náhodně se dle pravdě-
podobnosti určené fitness funkcí
vyberou tři jedinci a nejlepší z nich
se pošle do další generace. Algo-
ritmus si pamatuje nejlepšího je-
dince, který reprezentuje rozdělení
orientačních bodů v sekci. Během
algoritmu se pro každou sekci vy-
tvoří 100 generací (provede se 100
iterací). Provádění iterací se za-
staví dříve, pokud za posledních
20 iterací nedošlo ke zlepšení skóre
nejlepšího jedince. Každá popu-
lace má 100 jedinců.

Algoritmus pracuje s přesně
daným počtem bodů. V případě,
že je potřeba méně bodů, než je na
začátku zvoleno, body se samy při
optimalizaci funkce sloučí do jedné pozice, aby se snížila vzdálenost mezi body. Po
doběhnutí evolučního algoritmu se provede vyloučení nepotřebných bodů pomocí
otestování jednotlivých bodů na vzájemný průnik. Pokud oblast průniku dvou
různých bodů zabírá 98% sledované oblasti jednoho z testovaných, tento bod se
z množiny vybraných bodů odstraní.

Příklad bodů, které byly vytvořeny na vstupní mapě o velikosti 10 x 10 metrů
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s jednou sekcí, je na obrázku 7.10. Ačkoliv dle definice jedince v kapitole 7.1.2 je
maximální počet bodů stanoven na 4 ∗ (PV P + 1) = 4 ∗ (4 + 1) = 20, k pokrytí
jsme využili pouze 5 bodů.

Dokončení přípravy plánovací domény
Pro správnou funkci plánovacího algoritmu potřebujeme u každého mapového

objektu určit následující veličiny.

Střed na mapě

Středy orientačních bodů jsou souřadnice bodů samotných. Středem regionu
myslíme střed konvexního obalu orientačních bodů, které ho tvoří. Protože ob-
razce, jenž jsou vytvořeny sekcemi na mapě, nemusí mít obecně konvexní tvar,
jejich geometrický střed může ležet mimo ně. Pokud se tak stane, vezmeme za
střed sekce nejbližší bod k jejímu geometrickému středu, který leží uvnitř ní.
Středy se využívají např. k výpočtu vzdáleností mezi jednotlivými mapovými
objekty.

Množinu sousedů mapových objektů

Při zjišťování množiny sousedů pro mapové objekty postupujeme od orientač-
ních bodů k sekcím. Relaci sousednosti mapových objektů vztahujeme k dronovi,
tzn. protože dron má schopnost přeletět překážku, musíme při zjišťování sousedů
pro orientační body použít způsob, který překážky při svém výpočtu ignoruje.
K tomu nám poslouží Voronoiův diagram (VD) (algoritmus převzat z knihovny
SciPy[32]).

Na obrázku 7.11a je příklad vytvořeného diagramu na orientačních bodech
na mapě ukázaných v úvodu kapitoly Vyhledávání. Každý orientační bod jsme
označili vlastním identifikátorem.

Relaci sousednosti pro orientační body nadefinujeme následovně. Orientační
bod Oi je sousedem orientačního bodu Oj právě tehdy, když jejich oblasti vy-
tvořené ve VD spolu sdílejí hranu nebo se jejich oblasti rovnají. Tato relace je
symetrická. Na obrázku orientační bod O1 má za sousedy O2, O3, O9 a O10 díky
první podmínce. Body O9 a O10 spolu sousedí na základě druhé podmínky.

Regiony spolu sousedí, pokud existuje bod v prvním z nich, který tvoří s
bodem z druhého z nich sousedící dvojici. Sekce spolu sousedí, pokud existují
sousedící regiony z těchto sekcí.

Množinu pixelů pod dohledem

Každý bod si pamatuje oblast, která je viditelná, pokud se dron nastaví do
konfigurace, kterou daný bod reprezentuje. Při přiřazování viditelných pixelů jed-
notlivým bodům (tj. vytváříme plochy, které jsou viditelné z daného bodu) kon-
trolujeme, zda plocha odpovídající zvolenému pixelu náleží do sekce, ve které se
orientační bod nachází. Jelikož orientační body byly získány bez ohledu na dy-
namické překážky, nemusí být údaje o viditelných plochách z jednotlivých konfi-
gurací přesné.
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(a) Voronoiův diagram vytvořený na
orientačních bodech z úvodu kapitoly
Vyhledávání

(b) Příklad postupu při zjišťování
pravděpodobnosti přechodu mezi ma-
povými objekty

Obrázek 7.11: Příklady k přípravě plánovací domény

Maximální dobu strávenou cílem uvnitř objektu

S každým orientačním bodem je asociována maximální doba, za kterou sle-
dovaný cíl projde mezi nejvzdálenějšími pixely jeho sledované oblasti, které jsou
mezi sebou propojitelné v mapě. Pokud je sledovaná oblast tvořena vícero nespo-
jenými útvary (např. rozdělená statickou překážkou), vezme se maximální vzdále-
nost mezi nejvzdálenějšími body uvnitř jednotlivých útvarů. Přidělená doba pro
region je součtem času, za který cíl překoná vzdálenost mezi dvěma nejvzdále-
nějšími orientačními body patřícími do daného regionu, a maximálních dob pro
dané orientační body. Maximální doba pro sekce se spočítá analogicky k regionu.

Dále se vypočítají následující dvě vlastnosti relací objektů potřebné ke správ-
nému fungování plánovacího algoritmu.

Pravděpodobnosti přechodu mezi mapovými objekty

Protože pravděpodobnosti přechodu vztahujeme k cíli, který se pohybuje po
zemi, nelze zde použít Voronoiův diagram, jenž překážky v mapě ignoruje. Z to-
hoto důvodu počítáme hranice pomocí pixelů na mapě, na nichž nejsou umístěny
překážky (dále tyto pixely budeme označovat za volné).

Orientační body, regiony i sekce určují množiny volných pixelů, které snímají
(nechť MO značí množinu, která patří k nějakému mapovému objektu O). Pomocí
těchto pixelů vypočítáme hranice a následně přechody do sousedních objektů.

Příklad postupu zjišťování hranic mezi orientačními body na části mapy je
ilustrován na obrázku 7.11b. Pixely, na nichž se nacházejí překážky, jsou označeny
černou barvou. Vybranou oblast snímají 3 orientační body. Pokryté pixely přímo
některým bodem mají bílou barvu.

Mapové objekty mohou mít nenulovou pravděpodobnost přechodu, i když
se jejich snímané plochy nedotýkají. Proto jsme jejich plochy uměle rozšířili do
nepřidělených okolních volných pixelů a teprve na nich spočítali délky hranic
přechodů. V příkladu jsou nepokryté pixely vybarveny světle šedou barvou.
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Hranice je tvořena hraničními pixely. Hraniční pixel pro mapový objekt O
je volný pixel, který patří do MO, ale za souseda má volný pixel, který do této
množiny nepatří. Nechť patří do množiny MS. Pak takovýto pixel je hraničním
pixelem mezi objektem O a objektem S. Pixel s tečkovaným vzorem na obrázku
7.11b je hraničím pixelem mezi objektem 3 a objektem 1. Vlnitý vzor označuje
pixely, které jsou hraniční mezi orientačním bodem 3 a 2.

Nechť S1, S2, ..., Sn značí všechny objekty, se kterými objekt O sdílí hranici.
Pokud HOSi

značí množinu pixelů sdílených objektem O a jeho nějakým souse-
dem Si, pak pravděpodobnost přechodu cíle z objektu O do objektu Si je rovna
POSi

= |HOSi
|∑n

j=1 |HOSj
| . Pravděpodobnost přechodu z orientačního bodu 3 do bodu 2

na uvedeném příkladě je P3,2 = 4
5 a do bodu 1 se rovná P3,2 = 1

5
Pro regiony a sekce uděláme součet hranic jejich podobjektů. Tato relace není

symetrická.

Vzájemné průniky mapových objektů

Nechť Va a Vb značí množiny pixelů v mapě, které jsou snímané kamerou
libovolných dvou bodů a a b ze stejné sekce. Pak hodnota průniku bodu a s bodem
b je rovna Iab = |Va∩Vb|

|Vb| tj. jak moc přesahuje snímaná plocha bodem a do bodu
b. Pro výpočet průniků jednotlivých regionů R1, R2 ze stejné sekce provedeme
sjednocení průniků jejich vzájemných orientačních bodů ⋃

a∈R1,b∈R2
Iab. Sekce mají

nulový průnik, jelikož se navzájem nepřekrývají. Tato relace je nesymetrická Iab ̸=
Iba.

7.2 Plánování
Plánování se odehrává na třech úrovních a iterativně. Nejvyšší úrovní jsou

sekce, následují regiony a na nejnižší se nacházejí orientační body. Úkolem plá-
nování je najít takovou posloupnost orientačních bodů, které minimalizují čas
nalezení a entropii o poloze pronásledovaného objektu v prostředí. Jak již bylo
řečeno v druhé kapitole, jedná se o instanci NP problému s anglickým názvem
Orienteering problem. Tento problém spočívá ve výběru míst k navštívení a je-
jich následném uspořádání na základě nejvyššího zisku, přičemž může být určen
maximální čas, který se nesmí překročit.

Při plánování se nejdříve vybere posloupnost sekcí k prozkoumání. Tyto sekce
mohou, ale nemusí spolu sousedit, což je umožněno schopností drona přeletět
překážky a ignorovat nezajímavé oblasti .

Jakmile je určen letový plán skrz sekce, jsme schopni zjistit sousedící regiony
mezi sousedícími sekcemi a nejbližší regiony v případě nesousedících. Počáteční
region je určen vstupem do sekce ze sekce minulé. Je-li takových regionů víc,
vybereme první v pořadí. Protože máme k dispozici informace o všech regionech
v dané sekci, počáteční a koncový region, můžeme posloupnost regionů v dané
sekci naplánovat nezávisle na plánování v ostatních sekcích.

Stejný postup se zredukuje na problém regionu a jeho bodů. Vybraná podpo-
sloupnost orientačních bodů tvoří příští letový plán pro UAV.
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(a) Graf sousedů (b) Úplný graf

Obrázek 7.12: Druhy grafů nad sekcemi, se kterými pracuje funkce uspořádání

7.2.1 Algoritmus pro plánování
Algoritmus pro plánování je pro všechny úrovně (sekce, regiony, orientační

body) podobný. Na vstupu se mu předají mapové objekty z dané úrovně, na
kterých se má vytvořit letový plán, a jejich vlastnosti zmíněné v minulé kapitole.
Dalšími předanými hodnotami jsou vlastnosti prostředí v okamžiku plánování
(např. aktuální výše energie dostupné v baterii drona). Na výstupu se očekává
seřazená podposloupnost předaných objektů ze vstupu.

Protože všechny naše algoritmy pracují s grafovou reprezentací prostředí, zto-
tožníme vrcholy grafu s mapovými objekty předanými na vstupu (resp. jejich
středy). Hrany mohou vést buď pouze mezi sousedními mapovými objekty, jak je
zobrazeno na obrázku grafu sousedů 7.12a, nebo mezi všemi vstupními objekty
(obrázek 7.12b) a tvořit úplný graf. Úplný graf lépe odpovídá pohybu drona, jeli-
kož dron dokáže dle potřeby překážky přeletět, a tudíž není omezen na vytváření
cesty skrz graf na množinách sousedů jednotlivých mapových objektů.

Aby algoritmus mohl naplánovat trasu, předá se mu počáteční vrchol a mno-
žina koncových. Množina koncových vrcholů může být i prázdná, protože pro
sekce není zcela jasné, ve které by měl dron skončit. Na druhou stranu máme-li
k dispozici i příští mapový objekt na vyšší úrovni, jsme schopní získat alespoň
jeden koncový vrchol (koncových vrcholů může být i více, protože sekce mohou
mezi sebou sousedit vícero regiony).

Postup při plánování pro danou množinu mapových objektů lze rozdělit na 3
základní části: Ohodnocení, Vybrání, Seřazení (viz diagram 7.13). Protože různé
úrovně plánování mohou mít různé počáteční podmínky, každá úroveň může v
každém kroku plánování využít jiný postup. Například chceme upravit způsob
plánování dle pravděpodobnostního rozložení výskytu cíle ve vstupních objek-
tech. Vezmeme-li množinu sekcí na začátku simulace, z jejich velikosti je méně
pravděpodobné, že pravděpodobnost výskytu bude rovnoměrná po celé mapě.
Uvnitř jednotlivých sekcí může být situace jiná, a proto při výběru v druhém
kroku můžeme u sekcí zvolit pouze N nejlepších, kdežto u regionů zvětšit okruh
volby a vzít všechny nadprůměrné.

Plánování pracuje s aktuálním podmínkami v prostředí, které se mu nemění
během všech tří kroků. Pokud dojde ke změně podmínek během vykonávání
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Mapové objekty

Ohodnocené mapové objekty

Vybrané mapové objekty

Seřazené vybrané mapové objekty

Ohodnocení

Vybrání

Seřazení

Obrázek 7.13: Diagram postupu při plánování podposloupnosti množiny mapo-
vých objektů

vypočítaného plánu a plán již neodpovídá aktuálním potřebám (např. změna
pravděpodobnostního rozložení výskytu cíle v mapě), provede se přeplánování.
Rozdělením plánování na 3 různé úrovně a iterativním postupem nedochází k
předpočítávání informací, čímž se šetří čas a prostředky.

1. Krok: ohodnocení mapových objektů
V prvním kroku přiřadíme každému objektu skóre - kladné reálné číslo (míra

žádoucnosti), které se odvíjí od pravděpodobnosti, že se v něm vyskytuje hledaný
objekt. Pravděpodobnost pro mapový objekt vyšší úrovně je součtem pravděpo-
dobností jeho podobjektů, jenž zobrazuje rovnice 7.3. Skóre nemusí být nutně
pravděpodobnost, ale můžeme například vzít v úvahu i jejich vzdálenost od ak-
tuální pozice.

Pr(cíl v sekci i) =
∑

j∈regiony
ze sekce i

Pr(cíl v regionu j)

=
∑

j∈regiony
sekce i

∑
k∈body

zregionu j

Pr(cíl v bodu k)

=
∑

j∈regiony
ze sekce i

∑
k∈body

z regionu j

∑
m,n∈plocha

z bodu k

Pr(cíl na místěm,n)

(7.3)

V našem projektu jsme vyzkoušeli následující 4 funkce k vytvoření skóre jed-
notlivých objektů na vstupu.

Pravděpodobnost

Ohodnocení mapových objektů odpovídá pravděpodobnosti výskytu cíle v
nich. Chceme-li najít cíl, dobrou strategií je nejdřív hledat v místech, v nichž
pravděpodobnost jeho nalezení je největší. V případě, že pravděpodobnost jed-
noho z mapových objektů je výrazně vyšší než všechny ostatní, je opodstatněné
je ignorovat a letět přímo k místu, které tomuto objektu odpovídá.
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Omezená pravděpodobnost

Protože funkce Pravděpodobnost nepočítá s překrývajícími se zornými plo-
chami jednotlivých orientačních bodů, implementovali jsme její upravenou verzi.
Funkce na začátku seřadí sestupně mapové objekty dle pravděpodobnosti výskytu
cíle v nich a zaindexuje je 1 až N. Ohodnocení S i-tého mapového objektu Oi je
rovno S(Oi) = max(P (Oi) − ∑i−1

j=1 P (Oi) ∗ I(Oj, Oi)), kde P (Oi) je pravděpodob-
nost výskytu cíle v mapovém objektu Oi a I(Oj, Oi) je průnik mezi objektem j
a i vypočtený při statickém zpracování mapy z minulé kapitoly. Jedná se pouze
o hrubou aproximaci, protože výpočet je prováděn nad agregovanými pravděpo-
dobnostmi a vzájemné průniky vícero oblastí se neberou v úvahu. Tato funkce
upřednostňuje mapové objekty, které mají větší pravděpodobnost nalezení cíle.

Sousedé

Funkce vypočítá ohodnocení mapového objektu M jako součet pravděpodob-
nosti, že se vyskytuje v objektu M, a pravděpodobností výskytu v sousedních
mapových objektech. Jde o princip klastrování, kdy se snažíme přiřadit větší
skóre objektům, které samy nemusí být přímo nejpravděpodobnější, ale společně
s okolím hrají významnou roli. Nechť M je pentagon, pak má 5 sousedů. Má-li
každý soused společně s M pravděpodobnost výskytu 5%, výsledné skóre objektu
M je 30%.

Pravděpodobnost krácená vzdáleností

Prozkoumat vzdálenější mapový objekt se vyplatí pouze, pokud z toho má
dron dostatečný zisk. Čím vzdálenější cílová lokace, tím pravděpodobnější je
změna pravděpodobnějšího rozložení během dopravy k ní a snížení užitku z pro-
zkoumání. Proto zavedeme snížení γ = d(A,O)

Dmax
, kde Dmax značí maximální vzdá-

lenost mezi objekty ve vstupní množině a d(A,O) vzdálenost ohodnocovaného
objektu O od startovního A. Ohodnocení S ohodnocovaného mapového objektu
O je rovno S(O) = P (O) ∗ d(A,O)

Dmax
, kde P (O) je pravděpodobnost výskytu cíle

v ohodnocovaného mapovém objektu O. Funkce upřednostňuje bližší průměrné
mapové objekty před vzdálenějšími, které jsou nadprůměrnými.

2. Krok: výběr mapových objektů k prozkoumání
V tomto kroku řešíme první část Orienteering problému, která vypustí z plá-

nování mapové objekty, jenž nejsou v aktuálním okamžiku k prozkoumání zají-
mavé. Výběr provádíme na základě jejich ohodnocení z minulého kroku.

Pro ukázku chování následujících pěti námi implementovaných postupů vý-
běru si zavedeme příklad ohodnocení z minulého kroku, které jsou seřazeny se-
stupně: (30,15,12,12,12,5,4,3,2,1,1,1,1,1).

Big drop

Tato funkce nejdříve seřadí všechna ohodnocení a najde první velký pokles,
který se v této posloupnosti nachází. Mapové objekty s ohodnocením před tímto
poklesem se označí za vybrané. Za velký pokles označíme rozdíl mezi dvěma
po sobě jdoucími ohodnoceními, který je nadprůměrný. Aplikováním této funkce
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předpokládáme, že existuje jen pár důležitých lokací a ostatní mají zanedbatelnou
důležitost. V shora uvedeném příkladu je vrácen pouze jeden objekt, který má
ohodnocení rovné prvnímu prvku dané posloupnosti, protože průměrný pokles je
cca 2,2 a rozdíly jsou rovny hodnotám (15,3,0,0,7,1,1,1,1,0,0,0,0).

Nadprůměrné

Z ohodnocení se vypočítá průměr a vrátí se všechny mapové objekty, které
mají nadprůměrné ohodnocení. V příkladu vychází průměr cca 7, tedy bude vrá-
ceno prvních 5 prvků.

Netriviální

Vráceny budou všechny prvky, které jsou větší než limitní hodnota. Tato hod-
nota je zadána napevno a rovna 2%. Vráceno je prvních devět prvků s větším
skóre než je triviální.

Prvních N

Funkce vrátí N mapových objektů s nejlepším ohodnocením. Plánujeme-li
na omezenou dobu dopředu, můžeme zvolit nejadekvátnější počet, který je v
omezeném čase stihnutelný.

Poměr

Poměr P je číslo z intervalu ⟨0, 1⟩. Pokud V O značí množinu vstupních ma-
pových objektů, pak funkce vrátí ⌊P ∗ |V O|⌋ nejlepších ohodnocených objektů.

3. Krok: uspořádání mapových objektů
Posledním krokem odpovídajícím druhé části řešení Orienteering problému je

řešení TSP (Travelling salesman problem) problému na objektech vybraných v
minulém kroku. Oproti klasickému problému můžeme mít k dispozici i koncový
vrchol a tedy nechtít zakončit cestu opět v počátečním vrcholu, jak je definováno
v originálním problému.

Snažíme se o minimalizaci účelové funkce 1.2 (akumulované entropie přes čas)
definované v kapitole 1.2. Minimalizace entropie vede ke snížení doby nalezení
hledaného cíle.

Ohodnocení hran může být statické (např. Euklidovská vzdálenost mezi středy
mapových objektů) nebo dynamické (závislost skóre jednotlivých mapových ob-
jektů na čase a historii vrcholů, které byly navštíveny). Vzdálenosti mezi jednotli-
vými objekty v naší TSP instanci jsou námi určené váhy závisející na ohodnocení
objektů z prvního kroku.

Existuje několik principů, jak problém TSP se statickým ohodnocením hran
vyřešit pouze aproximačně. Přístupy se liší časem, který potřebují pro svůj vý-
počet a přesností řešení, které jsou schopny poskytnout. První z nich je založen
na lokálním vyhledávání 2 - OPT [33]. Nejdříve se najde přípustné řešení a ná-
sledně se odstraňují překřížené hrany v cestě, dokud existují. Algoritmus dává
nejhůře 2-krát horší řešení než je optimální. V simulovaném žíhání a genetických
algoritmech lze použít jako heuristiku.
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Dalšími postupy jsou již zmíněné simulované žíhání, optimalizace mravenčí
kolonií a genetický algoritmus, které nezaručují optimalitu ani rychlou konver-
genci, ale při řešení TSP se používají, protože při správném nastavení parametrů
fungují.

Funkce implementované do tohoto kroku pracují s grafovou reprezentací. Jak
již bylo řečeno na začátku kapitoly, můžeme plánovat na grafu sousedů, což je sice
časově jednodušší, protože v grafu existuje méně hran, ale neodpovídá to chování
drona, jelikož se nevyužívá jeho výhod přeletu překážek. Na druhou stranu počet
cest mezi dvěma vrcholy v úplném grafu roste exponenciálně s počtem vrcholů,
a tím se zvětšuje doba hledání cesty v něm.

V grafu se kromě povinně vyskytujících se vrcholů reprezentujících objekty,
které byly vybrány v minulém kroku, můžou nacházet další vrcholy, které pova-
žuje použitá funkce za důležité (například v grafu sousedů jsou to vrcholy, které
jsou nutné k pospojování povinných vrcholů).

Obrázek 7.14: Příklad vyne-
chání doporučených vrcholů k
prozkoumání. S je počáteční
vrchol, A,B koncové vrcholy,
zakroužkované patří mezi vy-
brané z kroku dva.

K dispozici je vždy označení počátečního vr-
cholu, ze kterého se začíná plánovat. Výsledný
plán by měl obsahovat všechny vrcholy vybrané
ve druhém kroku, ale jelikož existují případy
na grafu sousedů, kdy tuto podmínku nelze spl-
nit, nevynucuje se bezpodmínečně. Nechť máme
příklad sekce, která je dána grafem ve tvaru
písmene V 7.14 (vrcholy reprezentující regiony
jsou uspořádány dle jejich umístění na mapě).
Vstupní množina regionů je reprezentována čer-
nými vrcholy. Linie, které spojují vrcholy, ozna-
čují dostupné hrany. Vrchol S je počáteční, vr-
choly A,B patří do koncové množiny a vrcholy
označené kruhem byly vybrány v druhém kroku.
Protože plánujeme na grafu sousedů, nejsou spo-
jeny všechny vrcholy hranou, a jelikož hledáme

řešení TSP problému, nesmí se vrcholy opakovat. Algoritmus hledání cesty je nu-
cen vybrat mezi cestou z S do A a z S do B. Nechť vybral cestu do A. Proto musí
vypustit z plánu vrcholy ležící na cestě z S do B a tedy i některé z vybraných v
kroku dva.

Instance námi řešeného TSP problému je význačná závislostí vah hran mezi
vrcholy na čase a historii navštívených vrcholů. Navštívení vrcholu znamená ne-
úspěšné nalezení cílového objektu v daném místě. Ohodnocení vrcholu se ne-
vymaže, ale přesune se do vrcholů ostatních. Například jeli ohodnocení vrcholu
pravděpodobnost výskytu cíle v dané oblasti, pak jejím prozkoumáním pravděpo-
dobnost snížíme na nulu, což nám zvýší pravděpodobnost v ostatních oblastech.
Závislost na čase je zřejmá, jelikož cíl se pohybuje a tím mění ohodnocení vrcholů.

Během plánování může být zjištěno, že některé vybrané vrcholy z kroku dva
nemá význam navštívit kvůli nízkému ohodnocení v budoucnosti. Algoritmus se
může zachovat dvěma způsoby. Nezařadit nadbytečné vrcholy do cesty nebo je
zařadit v plánu nakonec (posledním vrcholem musí být vrchol z koncové množiny
vrcholů, je-li neprázdná). První způsob jsme zavrhli, protože se držíme pravidla,
že pokud byl vrchol vybrán v kroku dva, měl by se v plánu nacházet, pokud to
lze. Protože předpokládáme možnost přeplánovávání, v pravý čas jsou při něm
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již nezajímavé vrcholy z plánu odstraněny.
Navrhli, implementovali a vyzkoušeli jsme plánovací algoritmy pro řešení TSP

založené na hladovém principu, postupném prohledávání stavového prostoru a
nakonec na principu genetického algoritmu.

1.princip: Hladové hledání

Idea prvního algoritmu je postavena na hladovém vyhledávání cesty v úplném
grafu. Pracujeme zde pouze s mapovými objekty, které byly vybrány v minulém
kroku. Postup výpočtu je přímočarý, rychlý a jednoduchý. Váhy hran se v čase
nemění a během výpočtu zůstávají konstantní.

Na začátku jsou váhy hran nastaveny na Euklidovskou vzdálenost mezi jed-
notlivými mapovými objekty, které reprezentují vrcholy v grafu. Protože při svém
provádění algoritmus nepracuje s váhami měnícími se v čase, musíme v druhém
kroku zvolit jen opravdu žádoucí vrcholy k navštívení s ohledem na čas. Z tohoto
důvodu provedeme ohodnocení vrcholů funkcí Pravděpodobnost krácená vzdále-
ností 7.2.1, která tuto změnu částečně aproximuje dobou letu pronásledovatele z
počátečního do cílového vrcholu.

Máme-li prázdnou množinu koncových stavů, začínáme pouze z počátečního
vrcholu. Algoritmus hledá hladově nejkratší cestu, která obsahuje všechny vr-
choly v grafu. Na začátku obsahuje cesta pouze počáteční vrchol, který označíme
za poslední přidaný. Postupujeme iterativně a vždy do cesty na poslední místo
přidáme nejbližší nepřidaný vrchol k poslednímu přidanému, dokud se v ní nena-
chází všechny vrcholy z grafu. Tuto cestu označíme za výsledný plán.

Je-li poskytnut i koncový vrchol (dovolen je pouze jeden), aplikujeme algorit-
mus z počátečního i koncového vrcholu zároveň. Jakmile neexistuje žádný zbý-
vající nepřidaný vrchol v grafu, části spojíme, aby výsledný plán začínal a končil
požadovanými vrcholy.

2. princip: Postupné prohledávání stavového prostoru

Tento algoritmus je již komplexnější verzí než je hladový algoritmus a nelze
použít s prázdnou množinou koncových stavů. Simuluje snižování ohodnocení a
zvyšování entropie mapových objektů v čase.

Základem algoritmu je upravený A* pro vyhledání cesty skrz všechny vybrané
vrcholy z kroku dva, existuje-li taková cesta. Cesta existovat nemusí, jelikož pro-
vádíme hledání na grafu sousedů, abychom zmenšili množství hran v grafu, a tím
i časovou složitost. Viz V příklad na obrázku 7.14.

A* algoritmus nejčastěji hledá nejkratší cestu (váhy jsou vzdálenosti mezi
vrcholy). My doufáme, že správnou úpravou vah hran donutíme A* vyhledat
cestu obsahující co nejvíce vybraných vrcholů s maximálním ohodnocením.

Podstata úpravy algoritmu spočívá v dynamické změně vah hran během vyhle-
dávání, abychom reprezentovali změny ohodnocení v čase. Úprava vah se provádí
jen u hran vycházejících z neuzavřených vrcholů (všechny cesty do uzavřených
vrcholů byly již prozkoumány).

Pro správné fungování A* algoritmu se určí heuristická funkce h a skutečná
cena cesty z počátečního vrcholu do vrcholu zkoumaného, tedy funkce g. Heu-
ristiku pro vyhledávání zde tvoří Euklidovská vzdálenost z daného vrcholu do
nejbližšího koncového vrcholu. Tato heuristika je přípustná a monotónní. Může
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se zdát, že je jednoduchá, ale jelikož ji lze rychle spočítat a vlastnosti vrcholů bu-
deme měnit v čase, jeví se nám tato funkce jako smysluplná. Za funkci g zvolíme
součet vah vybraných hran na cestě do vrcholu.

Vstupní data

Při plánování se pracuje s následujícími informacemi:

• Mezi-objektové a vnitřní vzdálenosti
Používá se Euklidovská vzdálenost. Jelikož se plánování cesty v podobjek-
tech dělá nezávisle a iterativně, nelze dopředu znát skutečnou vzdálenost,
kterou bude muset dron uvnitř podobjektů uletět. Zároveň některé podob-
jekty mohou být z plánování vypuštěny, pokud nejsou zajímavé. Abychom
dostali alespoň základní odhad vzdáleností, které dron musí překonat uvnitř
objektu, začneme s výpočtem vzdáleností mezi všemi vnitřními objekty. Ač-
koliv bychom mohli zkusit spočítat optimální nejkratší trasu skrz všechny
podobjekty (TSP), předpokládáme, že při skutečném plánování se nebude
počítat cesta skrz všechny vrcholy a nebude se řídit Euklidovskou vzdá-
leností. Z tohoto důvodu vygenerujeme náhodně 10 cest skrz podobjekty,
spočítáme jejich vzdálenosti a vybereme z nich minimum, které tvoří náš
odhad. Mezi-objektové a vnitřní vzdálenosti jsou vyděleny maximální rych-
lostí drona a převedeny na čas, který dron letem stráví.

• Maximální předpokládaný čas strávený ve vrcholu

• Ohodnocení vrcholů
Ohodnocení je hlavním složkou při tvoření vah hran. Algoritmus má k dis-
pozici hodnoty ohodnocení mapových objektů na začátku plánování.

• Entropie v mapových objektech
Entropie tvoří druhou složku vah hran. Stejně jako u ohodnocení i zde
má algoritmus k dispozici její hodnotu v objektech na počátku plánování.
Kromě ní jsou spočítány i hodnoty maximálních entropií, kterých se může
dosáhnout v mapových objektech, a jsou určeny počtem pixelů, které do
nich patří.

• Viditelnost
Poslední složkou vah je viditelnost bodu, která je definována jako počet
pixelů, které jsou z této konfigurace vidět a jsou k němu přiděleny. Pro
mapové objekty vyšší úrovně (region, sekce) je definována součet hodnot
jejich podobjektů. Čím větší plochu dron při svém průletu uvidí, tím větší
prostor při neúspěšném nalezení vyloučí.

• Životnost baterie
Hodnota B z intervalu ⟨0, 1⟩ značí aktuální procentuální nabytí baterie.
Protože se předpokládá, že dron celou dobu poletí, vypočítá se maximální
vzdálenost, kterou může na aktuální nabytí uletět jako B ∗M , kde M značí
maximální vzdálenost, kterou dron uletí bez přestávky se 100 % nabytou
baterií. Konstanta M je nastavena na 9000 metrů (na základě teoretické
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maximální doby letu a maximální rychlosti pohybu). Skutečná dosažitelná
vzdálenost je sice menší, ale pro účely aproximace krátkodobého plánování
můžeme tento fakt zanedbat. Budeme předpokládat, že hodnota B již počítá
s dostatkem energie k navrácení se na základnu či přistání.

Protože máme na vstupu tyto informace o všech objektech, vydělíme veličiny
jejich maximálními hodnotami a normalizujeme je do intervalu ⟨0, 1⟩.

Počáteční nastavení a dynamická změna vah hran

V případě, že se nachází počáteční vrchol v koncových (např. do sekce vede
jen jeden vstup), rozdělí se tento vrchol reprezentující počátek na dva. První se
označí za počáteční a jeho stínový klon se označí za koncový. Všechny hrany,
které vedly do počátečního vrcholu, se nově nasměřují do stínového.

Na vstupu dostane funkce pro výpočet váhy hran reprezentovaná pseudokó-
dem 3 pole se vstupními informaci vyjmenovanými v předešlém seznamu, dále
výchozí hranu (u,v) ∈ E, kde hodnoty ve vrcholu u byly změněny kvůli jeho ob-
jevení nebo snížení ohodnocení hrany (w, u) ∈ E, protože se snížilo ohodnocení
cesty z počátku do vrcholu w, aktuální a maximální využití baterie a konstantu
kompenzace, která je dostatečně velká, aby posunula vybrání vrcholu k prozkou-
mání až na konec.

Dále podrobněji popíšeme jednotlivé kroky, které vedou k finálnímu výpočtu
váhy hrany.

K výpočtu dodefinujeme dvě funkce. První z nich napsaná na řádce 2 počítá
poměr aktuálního času k maximálnímu, který cíl stráví v objektu. Tento poměr
nám slouží k lineárnímu dorovnávání sledovaných veličin (ohodnocení, entropie)
od počátečních k jejich limitním hodnotám. Protože čas v čitateli odpovídá ak-
tuálnímu simulovanému času může nabývat větších hodnot než je maximum ve
jmenovateli, jenž značí maximální předpokládaný čas strávený cílem v daném
mapovém objektu. Abychom nedostali výsledek větší než jedna (přesáhli by jsme
limitní hodnotu sledované veličiny), omezíme se na interval ⟨0,1⟩. Druhá funkce
definovaná na další řádce počítá změnu pro obě veličiny stejně.

Na řádce 6 počítáme předpokládaný čas, ve kterém bychom se v koncovém
vrcholu V ocitli, pokud bychom se do něj vydali přes vrchol U . Tento čas nám
slouží pro odhad změn sledovaných veličin v prostředí v době navštívení.

Entropii a ohodnocení vrcholu x v čase t vypočítáme za pomoci původní
hodnoty dané veličiny z počátku plánování, limitní hodnoty dané veličiny a ma-
ximálního předpokládaného času stráveného cílem v objektu, jak lze vidět na
řádcích 8 a 9.

Zůstatek entropie, ohodnocení a viditelnosti v zkoumaném prostředí pro čas t
po prozkoumání vrcholů na cestě P, což je aktuálně zjištěná nejkratší cesta z po-
čátečního vrcholu do vrcholu u, který byl aktuálně objeven nebo mu bylo sníženo
ohodnocení, si zadefinujeme na základě hodnot udávajících entropii, ohodnocení
a viditelnost ve vrcholech nevyskytujících se na cestě P (viz řádky 8 až 10).

A* algoritmus minimalizuje přes celkový součet ohodnocení vybraných vrcholů
při hledání cesty. Protože výběr vycházející hrany (u, v) ∈ E z nově objeveného
vrcholu u (případně mu bylo zlepšeno ohodnocení) znamená přesun z vrcholu u
do vrcholu v, ustanovíme její váhu jako funkci součtu zvýšení entropie v prostředí
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vstup : Výchozí hrana: Edge(U,V), Ohodnocení: sc, Entropie: ent,
Viditelnost: vis, Maximální časy strávené cílem ve vrcholech:
maxT, Limitní ohodnocení: limitSc, Limitní entropie: limitEnt,
Požadované vrcholy: chosen, Aktuální využití baterie:
batteryState, Maximální využití baterie: batteryMax, Konstanta
kompenzace: comp

výstup: Váha hrany: weight
1 Definice funkce - poměr času stráveného ve vrcholu;
2 timeRatio(time, maxTime) := clip( time

maxTime , 0, 1);
3 Definice funkce - obecná funkce pro výpočet změny entropie a skóre;
4 fun(time, maxTime, value, limitValue) : = value + timeRatio(time,

maxTime) * (limitValue- value);
5 Čas ve vrcholu V, kdyby se vybrala cesta přes vrchol U ;
6 tempT = distIn [U] + distOut [U,V] + time [U];
7 Hodnoty veličin ve vrcholech mimo cestu z počátku do vrcholu U ;
8 entropyR = ∑

W /∈P fun(tempT, maxT[W], ent[W], limitEnt[W]);
9 scoreR = ∑

W /∈P (sc[W]- fun(tempT, maxT[W], sc[W], limitSc[W]));
10 visibilityR = ∑

W /∈P vis[W];
11 Výpočet výhodnosti vydání se z vrcholu U do vrcholu V ;
12 edgeEnt = entropyR- fun(tempT, maxT[V], ent[V], limitEnt[V]);
13 edgeSc = scoreR- (sc[V]- fun(tempT, maxT[V], sc[V], limitSc[V]));
14 edgeVis =visibilityR- vis[V];
15 edgePrior =0;
16 edgeBatt = 0;
17 Upřednostňujeme vrcholy, které plánovací algoritmus vybral v kroku 2 ;
18 if V /∈ chosen then
19 edgePrior =comp;
20 end
21 Znevýhodňujeme cestu, která přesáhne maximální dobu letu;
22 if batteryState + tempT > batteryMax then
23 edgeBatt = comp2 ;
24 end
25 Výsledná váha hrany;
26 weight = 3 * edgeSc + 2 *edgeEnt + edgeVis + edgePrior + edgeBatt;
27 return weight

Algoritmus 3: Výpočet váhy zadané hrany
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(řádek 12), snížení ohodnocení v prostředí (řádek 13) a neviděné plochy (řádek
14) při jejím výběru.

Aby algoritmus upřednostňoval vybrané vrcholy z druhého kroku, všem vahám
hran, které nejdou do vybraných vrcholů, se přičte velká konstanta (podmínka
18).

Během hledání cesty kontrolujeme i stav baterie, pro niž jsme si vypočítali
minimální čas, po který je schopna udržen dron v letu. Dojde-li baterie, simulace
končí. Algoritmus zohledňuje tuto nevýhodu znevýhodněním dalšího postupu do
vrcholu, který překračuje mez, přidáním velké konstanty (podmínka 22) .

Protože algoritmus je schopen minimalizovat cestu jen podle jedné hodnoty,
přiřadili jsme každé složce výsledného ohodnocení hrany vlastní koeficient. Před-
pokládáme, že ohodnocení je nejdůležitějším měřítkem žádoucnosti navštívení
objektu, následováno entropií a viditelností. Koeficient ohodnocení je nastaven
na 3, entropie na 2 a viditelnosti na 1, což určí konečnou váhu hrany počítanou
na řádce 26.

Výpočet

Váhy vycházející z vrcholu a čas v něm se nastaví, je-li objeven poprvé nebo
dojde k jeho relaxaci.

Plánovací algoritmus se snaží simulovat snížení ohodnocení a zvýšení entropie
v čase. Pokud entropie dosáhne své maximální hodnoty, máme velmi velkou nejis-
totu o umístění cíle a je možné, že již mapový objekt opustil. Limitní ohodnocení,
kterého může mapový objekt dosáhnout, jsme nastavili na 1

10∗|OV P | součtu všech
počátečních ohodnocení objektů v plánování, kde OVP je množina vstupních ob-
jektů v plánování. Kromě předpokladu, že se ohodnocení stává rovnoměrným,
předpokládáme i jeho celkovou ztrátu v plánovací množině. Maximální zvýšení
entropie je ohraničeno konstantou danou mapovým objektem. Obě funkce jsou li-
neární. Z původní hodnoty se entropie a ohodnocení dostanou do svých limitních
hodnot za maximální předpokládaný čas, který cíl stráví v objektu.

Pokud na konci algoritmu není nalezena cesta procházející skrz všechny po-
žadované vrcholy (algoritmus nezastavil a prozkoumal celý stavový prostor), pro-
jdeme všechny koncové vrcholy v grafu a vybereme vrchol, ke kterému vede nej-
kratší cesta z počátku. Tato cesta se prohlásí za plán. V případě, že koncovým
vrcholem je vrchol stínový počáteční, dojde k jejich zpětnému sloučení.

3. princip: genetický algoritmus

Ze zmíněných optimalizačních metod (simulované žíhání, mravenčí kolonie,
genetický algoritmus) prohledávání stavového prostoru v úvodu kapitoly jsme
zvolili genetický algoritmus, protože tento přístup používáme i při vyhledávání
konfigurací (orientačních bodů) na mapě. Genetický algoritmus postupně gene-
ruje permutace na množině mapových objektů vybraných v druhém kroku od-
povídající cestě skrz ně a minimalizuje skóre určené fitness funkcí (vysvětlena v
následující podkapitole).

Algoritmus na vstupu přijme počáteční vrchol a množinu koncových vrcholů
(K). V případě, že je množina prázdná, cesta může skončit jakýmkoliv vrcholem.

Pokud množina vrcholů (označíme V) vybraná v druhém kroku neobsahuje
počáteční vrchol, tento vrchol se do množiny přidá. Obsahuje-li množina V ale-
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spoň jeden vrchol z množiny K, žádné další vrcholy do množiny V nepřidáváme.
Je-li průnik množiny K a V prázdný, přidáme množinu K do množiny V.

K správnému fungování genetické algoritmu jsme nadefinovali jedince, typ a
pravděpodobnost mutace a křížení. Výběr jedinců do další generace je prová-
děn stejným soubojovým systémem, který byl použit při generování orientačních
bodů.

Jedinec je reprezentován permutací a jeho délka je určena velikostí množiny
V.

Pravděpodobnost mutace u genetického algoritmu jsme nastavili na hodnotu
1.0

2∗|V | . K výměně náhodných dvou míst v permutaci by mělo dojít u každého druhé
vzorku.

Při standardně využívaném křížení u permutací se vyberou dva indexy, které u
obou jedinců označují začátek a konec části, která se v nich zachová. Indexy v zů-
stávajících částech určují vzájemně nahrazující se číslice. Zbytky permutací se do-
plní vzájemně z druhého vzorku a nahrazující se číslice se substitují. Nechť máme
dvě permutace (1,3,2,4,5) a (3,2,1,5,4). Nechť zanecháváme části (_,_,2,4,_) a
(_,_,1,5,_), pak vzájemně nahrazující se dvojice jsou 2 ↔ 1 a 4 ↔ 5. Proto
výsledné permutace budou vypadat (3,1,2,4,5) a (2,3,1,5,4).

Protože volíme aproximované řešení a čas výpočtu nesmí být moc velký kvůli
plánování za letu, byl nastaven maximální počet iterací pro genetický algoritmus
(označení IT ) na hodnotu 50.

Velikost populace jsme nastavili na
⌊
clip(

⌈
(3∗|V |)

IT

⌉
, 10, 100)

⌋
, kde funkce clip

ořeže hodnoty pouze do intervalu (10, 100). Hodnota byla volena s ideou umožnit
každému vzorku objevit se v populaci třikrát.

Za nevalidního jedince považujeme permutaci, která nezačíná počátečním vr-
cholem nebo nekončí jedním z množiny koncových vrcholů. V takovém případě
přiřadí fitness funkce jedinci limitní hodnotu nekonečna. Neobjeví-li se během
procesu generování validní jedinec, tzn. nejlepší ohodnocení je hodnota neko-
nečna, spustí se algoritmus znovu. Protože algoritmus podporuje všechny typy
cest, které můžou vzniknout a jsou z pohledu plánování validní, a zároveň vždy
existuje cesta, která je validní, nestane se, že by algoritmus skončil v nekonečné
smyčce.

Protože genetický algoritmus pro TSP vrací pouze permutace, museli jsme
ošetřit případ, kdy koncovou množinu stavů tvoří pouze vrchol počáteční. V
takovémto případě dostane genetický algoritmus na vstupu prázdnou množinu
koncových stavů a vygeneruje nejlepší permutaci končící náhodným vrcholem.
Před vrácením cesty se uměle připojí počáteční vrchol k permutaci na její konec.
Existuje-li kromě počátečního vrcholu v množině koncových stavů více možností,
počáteční vrchol jako koncový potlačíme.

Pokud neexistoval žádný koncový vrchol v množině V, byly při přípravě vr-
cholů pro genetický algoritmus přidány do množiny V všechny koncové vrcholy
z množiny K. Mohlo tedy dojít až ke |K|-násobnému zvětšení počáteční množiny
V. Všechny přidané vrcholy mají minimální skóre, které nestačilo k jejich přidání
do původní množiny V, a proto je nechceme v plánu cesty ponechat. Abychom
vyřešili tento problém, najdeme první vrchol na cestě patřící do množiny K a
cestu tímto vrcholem ukončíme. Pracujeme zde s předpokladem, že vrcholy, které
byly v původní množině V, mají dostatečné skóre, které jim zaručí umístění před
nalezeným koncovým vrcholem.
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Algoritmus vždy nalezne cestu s alespoň jedním vrcholem, tj. počátečním,
který je i zároveň koncovým.

Fitness funkce

Protože ohodnocení vrcholů závisí na čase a pořadí jejich navštívení, navrhli
a implementovali jsme fitness funkci, která tyto podmínky zohledňuje. Kvalita je-
dince ( zkratka KJ) je určena součtem ohodnocení vrcholů v době jejich prozkou-
mání. Protože chceme kvalitu jedince maximalizovat, ale genetický algoritmus
fitness funkci minimalizuje, odečteme KJ od součtu ohodnocení vrcholů, které
měly na počátku plánování. Protože jsme nastavili postupné snižování ohodno-
cení ve vrcholech s časem (ztráta do okolních nevybraných objektů), algoritmus
bude vyhledávat nejziskovější cestu a navrácená hodnota fitness funkcí bude vždy
nezáporná.

Ke svému výpočtu potřebuje fitness funkce množinu vybraných vrcholů, je-
jich ohodnocení na počátku plánování, informaci o pravděpodobnostech přechodů
ohodnocení z jednoho vrcholu do jeho sousedních (je-li ohodnocení pravděpodob-
nost výskytu, pak se jedná o pravděpodobnost opuštění vrcholu cílovým objektem
a objevením se v jednom z jeho sousedních), informaci o průnicích snímaných
ploch jednotlivých mapových objektů mezi sebou, počáteční vrchol a množinu
koncových vrcholů. Tyto informace se během instance plánování pro danou mno-
žinu vybraných vrcholů nemění, a proto je můžeme opětovně využívat pro výpočet
ohodnocení jedinců.

Fitness funkce si udržuje svou reprezentaci orientovaného grafu, na které simu-
luje změny ohodnocení v čase pro danou množinu vybraných vrcholů. Vrcholy v
grafu jsou složeny ze dvou skupin. Do první skupiny vnitrniUzly zařadíme všechny
vrcholy, které představují vybrané vrcholy z druhé kroku. Druhou skupinu Ostatní
tvoří všechny jejich sousedící vrcholy, které nepatří do první skupiny. Zde nejsou
kladena žádná omezení na náležení do stejného nadobjektu, protože cíl přechází
mezi objekty nehledě na rozdělení, o kterém neví (např. všechny na vstupu pře-
dané regiony patří do stejné sekce). Hrana mezi vrcholy (u,v) se v grafu nachází,
pokud existuje nenulová šance, že se cíl přesune z vrcholu u do vrcholu v. Váha
hrany je ohodnocena pravděpodobností tohoto přechodu. Skupina vrcholů z mno-
žiny vnitrniUzly tvoří v grafu kliku. Protože se soustředíme na simulaci změny
ohodnocení ve vybraných vrcholech (máme dostatek informací o jejich ohodno-
cení a pravděpodobnostech přechodu), simulujeme přechody mezi nimi v obou
směrech. Z vrcholů patřících do množiny Ostatní nevedou hrany zpět do mno-
žiny vnitrniUzly, protože nemáme dostatek informací o jejich vnitřních stavech.
To sice způsobuje ztrátu ohodnocení v čase, ale protože předpokládáme, že se
cílový objekt nezdržuje na jednom místě, lze tuto skutečnost ignorovat (objekt se
přesune do objektů mimo plánování).

Diagram 7.15 zobrazuje příklad takového grafu. Vrcholy z první skupiny jsou
reprezentovány kruhy, kdežto z druhé jsou obdélníkového tvaru. Do diagramu jsou
zakresleny i pravděpodobnosti přechodů mezi jednotlivými mapovými objekty.

Výpočet ohodnocení jedince, kterého dostane fitness funkce na vstupu, pro-
bíhá v několika krocích. Nejdříve se otestuje, zda jedinec začíná a končí správnými
vrcholy. Pokud je jeden z těchto vrcholů chybný, vrátí funkce jako ohodnocení je-
dince kladné nekonečno.
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Obrázek 7.15: Příklad grafu používaného fitness funkcí

Protože jsme chtěli ušetřit výpočetní čas a algoritmus plánování urychlit, při-
stoupili jsme k ukládání grafů výsledků i mezivýsledků získaných při výpočtu
ohodnocení. Například pokud jsme již spočítali hodnotu fitness funkce pro je-
dince tvaru [x0,x2,x3,x4,x1], máme uložený i mezivýsledek pro prefix tohoto je-
dince [x0,x2,x3]. Tudíž při dotazu na jedince [x0,x2,x3,x1,x4] můžeme začít počítat
fitness funkci od uloženého prefixu [x0,x2,x3] místo výpočtu od začátku.

Z tohoto důvodu se v dalším kroku zkontroluje, zda funkce nemá uloženou
kopii grafu odpovídající nějakému prefixu jedince. Nachází-li se v paměti taková
kopie, pokračuje výpočet z tohoto bodu, jinak se do grafu dosadí počáteční hod-
noty ohodnocení vrcholů.

Výpočet ohodnocení jedince se následně skládá z opakování dvou funkcí, jenž
předkládáme zapsané pomocí pseudokódů.

1 ngraf = ∅;
2 for uzel ∈ graf do
3 ngraf[uzel] = 0;
4 end
5 for uzel ∈ vnitrniUzly do
6 snizeni = graf[uzel] * ( 1

max_cas[uzel]);
7 ngraf[uzel] += graf[uzel] * (1 − 1

max_cas[uzel]));
8 for soused ∈ prechody[uzel] do
9 if soused ∈ vnitrniUzly then

10 ngraf[soused] += prechody[uzel → soused] * snizeni;
11 end
12 end
13 end

Algoritmus 4: Simulace změny skóre za jednu vteřinu

Algoritmus 4 ukazuje funkci, která simuluje změnu skóre za jednu sekundu.
Nechť máme jedince [x0,x2,x1]. Při výpočtu postupujeme iterativně. Předpoklá-
dáme, že se na začátku nacházíme ve vrcholu s identifikátorem, který odpovídá
identifikátoru nacházejícím se na pozici v jedinci s indexem jedna, tj. x0. Dále se
dle jedince musíme dostat do vrcholu s indexem 2 v jedinci, tj. x2. Na základě
Euklidovské vzdálenosti mezi objekty x0 a x2 jsme schopni odhadnout dobu, za
kterou se dron přesune mezi těmito objekty, zaokrouhlenou na sekundy. Pro kaž-
dou sekundu vypočítáme přesun skóre mezi jednotlivými mapovými objekty na
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základě vzájemných pravděpodobností přechodů a jejich aktuálních skóre. Skóre
v mapovém objektu snižujeme geometrickou posloupností s koeficientem závislém
na maximálním čase stráveným cílem v objektu (řádek 6). Toto snížení rozdělíme
mezi sousední vrcholy dle pravděpodobností přechodů (řádek 10). Protože součet
hodnot odpovídajících přechodům z jednoho vrcholu je roven jedné, nestane se,
že by se součet skóre přes vnitřní vrcholy zvyšoval.

Druhý pseudokód (algoritmus 5) ukazuje dočasné zamítnutí výskytu cíle ve
vrcholu, jakmile je prozkoumán. Ohodnocení prozkoumaného vrcholu nastavu-
jeme na nulu jen pro aktuální simulovaný okamžik, protože stále existuje šance,
že se sem cíl vrátí během doby, kdy se dron nachází na jiném místě. To zna-
mená, že i když vrchol znovu nevybereme, protože hledáme pouze permutace na
vrcholech, bude mít vliv na změny ohodnocení v grafu.

Jakmile dojde k vyloučení přítomnosti hledaného cíle ve vrcholu, přerozdě-
líme rovnoměrně jeho ohodnocení do ostatních vrcholů (řádky 1 a 11). Snímané
plochy mapových objektů se můžou překrývat (např. dva orientační body můžou
mít průnik ploch, které z nich dron dokáže vidět). Zamítáme-li vrchol, který má
neprázdný průnik se sousedním vrcholem S z množiny vnitrniUzly, odstraníme i
poměrnou část ohodnocení vrcholu S odpovídající průniku (řádek 6). Tuto od-
straněnou část přidáme rovnoměrně do všech vrcholů kromě zamítaného (řádek
5). Jelikož pracujeme s agregovaným ohodnocení z podobjektů, nelze vypočítat
přesnou část, kterou bychom měli odečíst.

1 prom = graf [zamitnutyUzel]
(|vsechnyUzly|−1) ;

2 graf[zamitnutyUzel] = 0;
3 for soused ∈ pruniky[zamitnutyUzel] do
4 if soused ∈ vnitrniUzly then
5 prom += pruniky[zamitnutyUzel→ soused] * graf [soused]

(|vsechnyUzly|−1) ;
6 graf[soused] -= pruniky[zamitnutyUzel→ soused] * graf[soused];
7 end
8 end
9 for uzel ∈ vnitrniUzly do

10 if uzel != zamitnutyUzel then
11 graf[uzel] += prom;
12 end
13 end

Algoritmus 5: Simulace zamítnutí uzlu

Kroky výměn ohodnocení mezi vrcholy a jejich dočasná zamítnutí opakujeme,
dokud cesta reprezentována jedincem neskončí a funkce nevrátí jeho fitness hod-
notu.

7.2.2 Přeplánování
Protože se dron pohybuje v dynamickém a částečně pozorovatelném prostředí,

dochází během simulace k aktualizaci pravděpodobnostního rozložení výskytu
cíle. Jelikož plán se staví na aproximaci změny pravděpodobnostního rozložení,
během provádění plánu s velkou pravděpodobností nastane situace, kdy počáteční

67



podmínky, které byly použity při vytváření plánu, jsou již zcela odlišné od aktu-
álních nebo aproximace nevystihuje dostatečně skutečnou změnu pravděpodob-
nostního rozložení výskytu cíle v prostředí a je nutné přistoupit k přeplánování.

Aktualizace pravděpodobnostního rozložení pro mapové objekty je prováděna
pouze při zjišťování, zda byly splněny podmínky dané algoritmem pro přepláno-
vání nebo při plánování další množiny mapových objektů. Během experimentů
bylo zjištěno, že častá a nepotřebná aktualizace výrazně zpomaluje vykonávání
celého algoritmu a reakci drona. Lze využít dvou způsobů aktualizace. Kromě
první možnosti aktualizace hodnot ve všech objektech, se aktualizují jen ob-
jekty, které jsou na a podél vybrané cesty jako je zobrazeno na obrázku 7.16.

Obrázek 7.16: Příklad částečné
aktualizace mapy pravděpo-
dobnostního rozložení. Čárko-
vaná cesta značí naplánovanou
trasu. Sekce s vlnitým vzorem
budou aktualizovány a bílé bu-
dou ponechány.

Protože předpokládáme, že náš dron zvolí strate-
gii, která snižuje entropii v prostředí, tzn. bude
prozkoumávat lokace s větší pravděpodobnostní
výskytu, aby přítomnost cíle v nich vyloučil či
potvrdil, bude vygenerovaná cesta plánovačem
obsahovat většinu významných mapových ob-
jektů pro prozkoumání. Jelikož náš cíl se ne-
může teleportovat a pohybuje se pouze po zemi,
pravděpodobnostní rozložení získané z předpo-
vídání pohybu cíle se nejdříve rozlije do soused-
ních objektů z vybraných na cestě. Princip čás-
tečné aktualizace zrychlí aktualizaci pravděpo-
dobnostního rozložení. Protože oblasti pokryté
body většinou nepokrývají celou mapu a navzá-
jem se mohou překrývat, součet pravděpodob-
nosti přes všechny typově stejné mapové objekty
není obecně roven jedné a částečná aktualizace
nám nevadí. V optimálním případě pokrytí celé
mapy a prázdných průniků se podmínka na sou-
čet znovu opraví během aktualizace všech ob-
jektů.

Částečná aktualizace je určena vždy sekcemi a probíhá od bodů do sekcí. Nelze
aktualizovat pouze regiony nebo body zvlášť.

Sice přeplánování probíhá na všech úrovních, ale každá úroveň má vlastní
mechanismus, který určí, za jakých podmínek k němu dojde. Například regiony je
potřeba kontrolovat častěji než celé sekce. Strategii přeplánovávání je nutné volit
rozumně, protože její špatný výběr může způsobit nestabilitu systému (cyklické
pohyby).

Funkce kromě vrácení pravdivostní hodnoty oznamující příkaz k přeplánování
vrací taktéž množinu sekcí, u kterých se má zaktualizovat pravděpodobnostní
rozložení výskytu cíle.

Existují tři implementované typy přeplánovávacích algoritmů.

Změna pravděpodobnostního rozložení

K přeplánování dojde, pokud došlo pro naplánovanou množinu mapových ob-
jektů ke snížení skóre na 1/5 jejich původní hodnoty. Tuto hodnotu jsme zvolili
s ohledem na skutečnost, že k 100% vyloučení výskytu cíle v regionu nebo sekci
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nedojde, ale 20% je již dostatečně nízká hodnota, aby došlo k přezkoumání aktu-
álního plánu. Pokud byl od posledního naplánování cíl spatřen, při příštím dotazu
na žádoucnost přeplánování bude vrácena kladná odpověď.

N algoritmus

Algoritmus vrátí hodnotu True při N-tém zvýšení počítadla indexu v aktuál-
ním plánu.

No algoritmus

Přeplánovávání se neprovádí nikdy.

7.2.3 Vykonávání plánu
Vykonávání plánu probíhá, dokud není nalezen cíl a dron přepnut do sledo-

vacího režimu, není nutné nové plánování kvůli splnění aktuálního plánu nebo
nedojde k požadavku na jeho přeplánování.

Přeplánovávání probíhá pouze při dokončení letu do příštího naplánovaného
orientačního bodu, čili při změně indexu v plánu značícího aktuální cílovou kon-
figuraci. V tomto okamžiku se spustí kontrola aktuálních podmínek a může dojít
k přeplánování jakékoliv úrovně a jejích podúrovní.

Historie cestování a bývalých plánů se neukládá, protože předpokládáme, že je
reprezentována úpravou pravděpodobnostního rozložení výskytu cíle v prostředí.
Pokud jsme nějakou oblast prozkoumali, pravděpodobnost v ní klesla a tedy není
nutné se na místo v blízké budoucnosti vracet.

7.3 Rozhodnutí o výběru použitých funkcí
Během výběru komponent do finálního algoritmu jsme sledovali jejich cho-

vání v jednotlivých situacích při experimentech a zkoumali odůvodněnost jejich
implementace do reálných podmínek.

Za funkci uspořádání jsme vybrali algoritmus založený na výpočtu TSP. Vy-
jma důvodu analogie našeho problému k Orienteering problému, jsme ostatní
možnosti vyloučili na základě jejich nedostatků. Hladový algoritmus je jednodu-
chý, ale zcela ignoruje změnu skóre v čase. Ačkoliv lze tento nedostatek částečně
potlačit volbou správné ohodnocovací funkce, kombinace s funkcí Pravděpodob-
nost krácená vzdáleností se nám z pozorování jevila jako nedostatečná. Zároveň
nelze v naší implementaci použít k plánování více koncových vrcholů než jeden.
Protipólem je algoritmus založený na A*. Tento algoritmus používá při výpočtu
dostatek informaci z prostředí, lze do něj přidat další vlastnosti mapových ob-
jektů, které by se měly při plánování použít, a počítá změnu skóre a entropie v
čase. Množství zbývající energie v baterii určuje maximální čas pro plánování a
lze skončit v libovolném stavu z množiny koncových. Za nevýhodu považujeme
jeho aplikovatelnost pouze na graf sousedů, který značně omezuje letové doved-
nosti drona a zpomaluje jeho postup k zajímavějším částem mapy. Jak již bylo
řečeno, vybrali jsme poslední algoritmus z trojice založený na TSP a GA, který je
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spustitelný na úplném grafu. Během svého výpočtu používá změnu skóre v čase
a je použitelný s libovolnou velikostí množiny koncových stavů.

Výběr funkce pro ohodnocení a následný výběr mapových objektů je založen
na součtu pravděpodobnosti přes plánované objekty. Pokud je pravděpodobnost
výskytu menší než 10%, použijeme funkce Pravděpodobnost vracející skutečnou
pravděpodobnost výskytu cíle v objektu a funkci netriviální, která doporučí pouze
mapové objekty mající pravděpodobnost výskytu větší než jsou 2%.

Je-li pravděpodobnost výskytu vyšší, spočítáme si entropii v objektech na
vstupu. Tím zjistíme, zda máme dostatečný přehled o umístění cíle v daných
objektech či nikoliv. Pokud agregovaná entropie dosahuje v nadprůměrných ob-
jektech seřazených dle pravděpodobnosti 2

3 součtu jejích maximálních hodnot,
vyhodnotíme situaci o umístění cíle jako nejistou. Protože máme vysokou nejis-
totu o přesné pozici cíle v jednotlivých mapových objektech, rozšíříme výpočet
ohodnocení i na sousední objekty (ohodnocovací funkce Sousedé). Tento postup
nám rozostří jednotlivé přechody mapových objektů. K výběru využijeme funkci
Big drop, která zvolí pouze mapové objekty, které mají dostatečnou pravděpo-
dobnost v sobě a kolem sebe. Pokud si představíme pravděpodobnostní rozložení
jako krajinu, ohodnocovací funkce zrovnoměrní vrcholky a údolí a výběrová funkce
okrájí nezajímavé objekty. V opačném případě použijeme funkce Omezená prav-
děpodobnost a nadprůměrný výběr. Pro tyto dva případy jsme změnili informaci o
průnicích na nulové hodnoty, jelikož v prvním případě při započítání sousedů do
skóre postrádá použití této informace smysl a v druhém případě funkce Omezená
pravděpodobnost zakomponovává tuto informaci již do skóre.

Přeplánování provádíme při dostatečné změně skóre v naplánovaných objek-
tech, protože se nám tento dynamický přístup v dynamickém prostředí vyplatil
více než statické určování časových dob mezi jednotlivými kontrolami.
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8. Evaluace algoritmu
Pro evaluaci implementovaných algoritmů byl použit simulátor Gazebo in-

tegrovaný do frameworku ROS. Evaluace poslouží k zhodnocení úspěšnosti jak
jednotlivých částí, tak i celého projektu v simulaci zjednodušeného prostředí s pře-
kážkami. K obsáhnutí variability reálného prostředí byly využity mapy různých
parametrů. Všechny implementace jsou přiloženy k diplomové práci jako příloha.

8.1 Konfigurace simulovaného drona a cíle
K evaluaci byl použit dron Parrot Bebop 2. Během simulací byly ponechány

základní nastavené hodnoty zmíněné v první kapitole 1.3. Aby se omezily nároky
na výpočetní sílu potřebnou k spuštění simulace, je vypnuta externí knihovna
ORB-SLAM zajišťující lokalizaci a mapování drona do prostředí vyžadující ně-
kolik vláken naráz. Údaje o pozici drona a cíle jsou získávány ze simulátoru, jenž
do nich přidává malý Gaussovský šum.

Jsou-li v mapě přítomny dynamické překážky, je komponenta pro jejich bez-
pečný přelet zapnuta, jinak je z výkonnostních důvodů vypnuta. Všechny ostatní
komponenty z projektu jsou během simulace zapnuty dle potřeby testů.

Chování cíle je řízeno automaticky a je nastaveno na fúzní mód, který v čase
vybírá ze všech módů pohybu cíle kromě sebe sama a manuálního ovládání.

8.2 Příprava testovacího prostředí

8.2.1 Parametry map
Velikost mapy

Pro umožnění pohybu a úniku sledovaného objektu před dronem musí být
mapa dostatečně prostorná. Z tohoto důvodu je nejmenší velikost mapy nastavena
na 10 × 10 metrů. Mapu této velikosti můžeme připodobnit k vnitřnímu prostoru
skladu, ve kterém se dron může pohybovat. Následující velikostí je mapa 100×100
metrů reprezentující menší vesnici. Protože velikost mapy je omezena dobou letu
dronu (pro účely testování), maximální velikost vygenerované mapy je 500 × 500
metrů. Mapa reprezentuje vesnici či část města.

Vezmeme-li nejvzdálenější bod, který je viditelný přední kamerou drona, tj.
bod vzdálený 50 metrů od aktuálního ohniska kamery, a horizontální úhel snímání
1,7 radiánu poskytovaný instalovanou kamerou, je nejvzdálenější linie viditelných
bodů kamerou dlouhá 75,12 metru. Připočteme-li maximální dovolenou rotaci
kamery rovnou 0,52 radiánu na obě strany, získáme dalších 59,6 metrů. Celkově
tedy necelých 135 metrů (náčrtek 8.1a). Na základě experimentů se skutečným
dronem, kterého máme k dispozici, jsme odhadli maximální dobu letu při plné
rychlosti na 18-20 minut. Dron v tomto případě uletí až 6480 metrů a může
největší testovanou mapu prozkoumat nanejvýš 2,5-krát (obrázek 8.1b). Tento
počet je teoreticky dostačující k prozkoumání celé mapy bez překážek (či menšího
množství) a nalezení cíle.

71



(a) Rozpětí snímání kamery drona ze
statické pozice (b) Postupné skenování mapy

Obrázek 8.1

Natočení a umístění překážek v mapě

Umístění budov je generováno náhodně bez omezení na jejich otočení a čás-
tečně i umístění. Tyto budovy jsou od sebe umístěny v dostatečné vzdálenosti,
která umožňuje cílovému objektu pohyb mezi nimi. V 5% případů jsme se roz-
hodli tuto vzdálenost nechat porušit, nechat překážky k sobě různě přiléhat, a tím
vytvářet větší a komplexnější struktury. V případě, že budovy k sobě zcela ne-
doléhají, vytvoří se mezera, kterou sledovaný objekt neprojde. Tento způsob se
snaží pokrýt co nejvíce možností, jak by budovy a různé překážky mohly být
v prostoru uspořádány.

Zastavěnost mapy překážkami

Zastavěnost se udává v procentech vůči obsahu mapy. Hodnoty reprezentují
plánovanou zástavbu při tvoření mapy. Mapy se tvoří náhodně, a proto se často
skutečné zastavěnosti od cílené liší v desetinách procent. Při nízké zastavěnosti
10% odpovídá prostředí rovinné pláni s minimální zástavbou. Zde dronovi jen
zřídka překáží statické objekty ve výhledu, za které by se mohl cíl schovat. Na
druhou stranu není pozemní objekt omezen na pohybu a může se pohybovat libo-
volným směrem, což znesnadňuje předpovídání jeho pohybu během vyhledávání.
Druhou hodnotou v testování je 20% reprezentující částečnou zástavbu. Pohyb
pozemního objektu není nijak omezován kvůli překážkám, ale zvýšil se počet míst
k jeho skrývání. Poslední hodnotu jsme nastavili na 30% . Při tomto zastavění má
cíl k dispozici už méně prostoru pro pohyb, což s použitím náhody při generování
způsobuje, že se vytváří i oblasti, které jsou uzavřené. Je-li cíl na počátku umístěn
do této oblasti, již se z ní nedostane. Pokud se na počátku simulace nachází mimo
tyto uzavřené oblasti, nikdy je nenavštíví. Ačkoliv vysoká zastavěnost budovami
v mapě limituje pohyb cíle, poskytuje mu více možností skrytí se před kamerou
drona za překážkami a dronovi znesnadňuje průzkum prostředí.

Výška budov

Existují dva typy velikostí budov. V prvním typu mapy je výška nastavena na
pevně danou hodnotu. Této výšky dosahují všechny překážky a je volena podle
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potřeb testu. V experimentech se objevují hodnoty 1, 3 a 20 metrů. Při velikosti 3
metrů jsou budovy dostatečně velké, aby se za ně mohl schovat cíl, ale dostatečně
malé, aby šlo přes ně vidět do dálky. Při další hodnotě jsou výšky budov zarovnány
na 20 metrů, což způsobí nejen nemožnost vidět do dálky v jakékoliv výšce,
které je dron schopen dosáhnout (v simulaci je maximální výška nastavena na
20 metrů), ale i nutnost oblétání překážek místo přelétání. Druhým možným
typem jsou náhodně generované výšky překážek, které jsou v rozsahu 1,5 až 20
metrů. Tento typ mapy nahrazuje skutečnou zástavbu, protože většina měst nebo
interiérů skladů nemá stejně vysoké překážky.

Dynamické překážky

V mapě se mohou vyskytovat dynamické překážky, které poskytují cíli úkryt
při sledování a omezují pohyb a viditelnost dronovi. Dynamické překážky mohou
být umístěny do všech map. Maximální půdorysná plocha budovy sloužící jako
dynamická překážka je nastavena na 9 m2 (může představovat auto, stánek nebo
skupinu osob a k demonstračním účelům postačuje). Z důvodu přelétání dynamic-
kých překážek během jejich vyhýbání nedosahují tyto budovy maximální možné
výšky, které dron může dosáhnout. Jinak by tento úkon nešlo provést a dron by
zůstal na místě do konce simulace (před překážkou, kdy dosahuje pravděpodob-
nost nárazu víc jak 70 %, se centrální uzel soustředí pouze na přelet).

Počáteční postavení cíle a dronu

Obrázek 8.2: Vyvzorkovaný ob-
délník, ve kterém se může na-
cházet cílový objekt, pokud
má být v prostoru viditel-
ným dronem. Vertikální pruhy
jsou rovnoběžné s x-ovou osou
souřadnicového systému drona
(kruh).

Dron je na počátku simulace vždy natočen
svou x-ovou osou souběžně s x-ovou osou světo-
vého souřadnicového systému.

Existují pouze dvě možná rozestavení z po-
hledu počátečních podmínek. V prvním rozesta-
vění se cílový objekt nachází v oblasti pod do-
hledem drona. Pokud dron na počátku simulace
vidí červenou kouli, nachází se ve sledovacím re-
žimu. Pro generování map jsme určili oblast, ve
které se cíl v nastavení blízko může nacházet, na
obdélník s hranami o velikosti přibližně 30 me-
trů (délka na x-ové ose je zkrácena na 28,5 me-
tru a posunuta o 1,5 metru v kladném směru viz
obrázek 8.2). Zároveň je zajištěno, že dronovi ne-
překáží žádná překážka ve výhledu na sledovaný
objekt.

Pokud má rozestavění odpovídat nepřímé vi-
ditelnosti drona na cíl, nachází se cíl určitě mimo
obdélníkový prostor 8.2. Cíl je umístěn mimo po-
zorovaný prostor (ani v nejbližším okolí) dronu,
a tedy dron začíná vždy ve vyhledávacím režimu.
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8.2.2 Testovací mapy
Těchto 6 vlastností tvoří svým nastavením různé typy map, ve kterých jsme

provedli evaluaci jednotlivých částí i celého projektu. Na každé z těchto map
lze spustit algoritmus na vygenerování sekcí, oblastí a orientačních bodů, aby se
získala plánovací doména pro plánovací algoritmus.

Tabulka 8.1 ukazuje přehled všech vlastností, kterých mohou vygenerované
mapy nabývat.

Parametr Možnosti
Velikost 10, 100, 500

Zastavěnost 0.1, 0.2, 0.3
Výška konstantní = 1, 3, 20; náhodná

Natočení a umístění náhodné
Dynamické překážky ano, ne

Rozestavění cíle a dronu blízko, daleko

Tabulka 8.1: Parametry map

Generování náhodných map

Protože generování rozlehlých map na principu náhody je velmi pomalá ru-
tina (náhodně zvolit místo, do kterého se vejde náhodně vygenerovaná budova
nebo zjistit všechna volná místa, náhodně jedno zvolit a do něj dosadit náhodně
vygenerovanou budovu omezenou velikostí vybraného místa příp. vygenerovat ná-
hodně budovu a složitě počítat, kam lze budovu umístit), použili jsme následující
postup.

Výška budov je nezávislá od jejich rozestavění a tedy lze ji upravovat podle
zadaných parametrů na již vytvořených mapách v rámci post-processingu.

Rozdíl mezi zastavěností o velikosti 10 a 30 % je v počtu budov, které se
nakonec zobrazí. Vygenerujeme-li mapy se zástavbou 30%, lze postupným odebí-
ráním budov dosáhnout nižší zastavěnosti. Při odebírání budov se upřednostňuje
ponechávání větších před menšími. Algoritmus se snaží přiblížit zadanému pro-
centuálnímu zastavění co nejlépe.

Hledání pozice pro drona a cílový objekt je podobné hledání umístění budovy
o velikosti 50x50 cm a 1x1 m. Využijeme proto již nalezené pozice v mapě pro
menší budovy. Pokusíme se najít dvojici budov menších jak 9 m2 a splňujících
podmínku na pozici umístění drona a cíle (daleko/blízko). V případě, že takovou
dvojici nenajdeme, vygenerujeme novou mapu, jinak na nalezené pozice umís-
tíme pronásledovaného a pronásledovatele. Protože vybíráme pro jejich umístění
ze všech budov z mapy před redukcí zastavěnosti, pravděpodobnost, že takovou
dvojici nenajdeme, je nízká.

Dynamické překážky jsou vybírány náhodně z malých budov (9m2) po redukci
zastavěnosti. Předpokládáme, že většina velkých překážek je nemobilních a tedy
zakreslených v mapě. Naopak auto nebo lešení zakresleno být nemusí, což jsou
překážky mobilní a menší.

Pro zkonstruování testovacích map jsme vytvořili 500 map (submap) o veli-
kosti 50 x 50 metrů. Algoritmus při jejich generování doběhne dostatečně rychle
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a přesto je lze použít na vytvoření map o velikostech 100 x 100 (příp. 500 x 500)
metrů uspořádáním 4 (příp. 100) z nich.

Tvoření submap je rekurzivní. Nejdříve proběhne konstantní počet pokusů
o nalezení umístění budov na mapě 50x50m. Poté se mapa rozdělí na 4 stejně
velké části a zkusí se najít místa pro budovy v těchto částech pomocí konstantního
počtu pokusů. Dělení probíhá do té doby, dokud velikost jedné strany aktuálně
zpracovávané části není menší než nejmenší možná velikost budovy. Postupné
dělení ústí ve vytvoření více menších budov.

Výběr pro vytvoření větší mapy je nezávislý a submapy se mohou opakovat.

Příklady

Protože mapy o velikosti 500 x 500 metrů mají nepřehledné grafiky, vybrali
jsme pro přehlednější zobrazení do příkladů mapy o maximální velikosti 100 x
100 metrů.

Pro zjednodušení označení map se používají následující zkratky možností.
Mapa s označením 100/.3/-1/n/n značí mapu, která má velikost 100x100 metrů
se zastavěností 30 % a náhodnou výškou budov (v rozmezí 1.5 a 20 metrů).
V prostředí se nenachází dynamické překážky a dron má cíl v dosahu zorného
pole. Vizualizace na obrázku 8.3a.

Textové označení 10/.1/1.5/y/f znamená prostor o ploše 100 m2 obsahující
10% překážek s výškou 1,5 metru. V případě malé mapy se nelze vyhnout blíz-
kému umístění cíle k dronovi. Proto ho umístíme alespoň mimo počáteční viděný
prostor. Vizualizace na obrázku 8.3b.

(a) Mapa o velikosti 100 x 100 metrů,
zastavěnosti 30%, blízkým umístěním
cíle a drona

(b) Mapa o velikosti 10 x 10 metrů, za-
stavěnosti 10%, vzdáleným umístěním
cíle a drona

Obrázek 8.3: Příklady typů map. Černé kolečko značí cílový objekt, trojúhelník
drona.

8.3 Evaluace projektu
Předpovídání pohybu cíle na základě pohybového modelu nelze provádět bez

pozorovacího modelu reprezentovaného dronovou kamerou. Proto je tato část
projektu provázána na algoritmus sledování a bude testována společně s ním.
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Rozpoznávání obrazu závisí na schopnostech funkcí pro filtraci obrazu a Hou-
ghovy transformace implementovaných v knihovně OpenCV. Jelikož jsme neumís-
tili do prostředí červený objekt nebo objekt kulovitého tvaru, aby měla knihovna
nejlepší podmínky pro obě důležité funkce, nelze bez využití jiných pokročilejších
metod získat lepší výsledky. Abychom snížili množství distorzí v obraze během
letu drona, byly nastaveny jeho rychlosti pohybu na bezpečné a výrobcem doporu-
čené hodnoty. Protože věříme, že knihovna je schopná rozpoznat objekt v obraze
dostatečně dobře, nastavili jsme procento šance přehlédnutí instalovanou kame-
rou na dronovi na malou hodnotu. V případě, že by se v budoucnu toto nastavení
ukázalo jako nesprávné, lze provést s dronem několik manévrů v rozmanitém
prostředí (rychlé otáčení, vzlet nebo rychlý pohyb vpřed) a spočítat přesnější
hodnotu.

Řízený pohyb a PID ovladače jsou závislé na použité plánovací knihovně Mo-
veIt a experimentálně odhadnutých vahách jednotlivých složek. V případě, že
bychom chtěli otestovat tuto část systému, vyzkoušeli bychom více plánovacích
algoritmů nebo bychom provedli další experimenty pro přesnější odhad správných
vah. Ačkoliv by změna mohla pomoci k plynulejšímu letu, případně rychlejšímu
přesunu drona, na základě leteckých simulací pokládáme zvolené hodnoty za do-
statečně dobré.

Obrázek 8.4: Mapa, na které
byl proveden test dynamického
vyhýbání

První zkoušenou komponentou je algoritmus
pro dynamické vyhýbání se překážkám. Její eva-
luace byla provedena ve třech krocích. V prv-
ním kroku byla vyzkoušena funkčnost celého al-
goritmu na mapě, kterou ilustruje obrázek 8.4,
a vyzkoušena maximální rychlost, při které je
dron schopen reagovat na překážku bez nárazu
do ní. Druhým testem byla závislost algoritmu
na použité textuře pokrývající budovy. V tře-
tím, posledním kroku se otestovala závislost al-
goritmu na velikosti obrazců v textuře.

Druhou částí, nad kterou byly provedeny
testy, byl sledovací algoritmus, který hraje pod-
statnou roli v celém projektu, protože se sna-
žíme co nejdéle udržet sledovaný objekt na do-
hled. Pokud dojde k ztracení cíle, spustí se vy-

hledávací algoritmus, který ho znovu najde. Proto není sledování kritickou částí,
která musí vždy fungovat. Pokaždé běžel algoritmus na testovací mapě alespoň
2 minuty. V případě, že simulace běžela delší dobu, byly výsledky vyhodnoceny
pouze z prvních 120 sekund. Typy map, které zde byly použity, jsou parametrů
[10,100]/[.1,.2,.3]/[-1,1,20]/[-1]/n/n.

Poslední částí evaluace je vyzkoušení nejpodstatnější části algoritmu, tj. vyhle-
dávání. Jelikož jde o komplexnější algoritmus zahrnující statické (vytvoření pláno-
vací domény) i dynamické (plánování) části, je nutné se podívat na všechny jeho
aspekty i zvlášť. Zkoušení bude probíhat na mapách [100]/[.1,.3]/[-1]/[-1]/n/f.
Existuje několik metrik, které lze na vyhodnocení tohoto algoritmu použít. Na-
příklad doba do nalezení objektu po jeho ztracení. Nicméně nalezení v případě
ztráty v PE hře nemusí být vždy možné a výsledek může dávat pro dva kvali-
tativně rozdílné algoritmy stejný výsledek. Proto jsme za metriku zvolili vývoj

76



entropie v čase.
Protože sledujeme kvalitu algoritmu na vyhledávání, umístíme cíl daleko od

drona (v případě, že to lze) a hledáme ho, dokud ho nenalezneme.
Závěrečný test simulovaný na mapě o velikosti 500 x 500 metrů a zastavěnosti

10% kombinuje všechny implementované části projektu. Simulace je spuštěna ne-
celých 20 minut, které odpovídají reálné výdrži baterie použité v dronovi. Použí-
váme zde stejnou metriku, která byla použita v části zaměřené na vyhledávání.
Výšku budov jsme omezili na 1 metr.

Přehled testů, které budou provedeny shrnuje tabulka 8.2.

Část projektu Typ map
Dynamické vyhýbání manuální

Sledování [10,100]/[.1,.2,.3]/[-1,1,20]/[-1]/n/n
Vyhledávání [100]/[.1,.3]/[-1]/[-1]/n/f

Kombinovaný [500]/[.1]/[1]/[-1]/n/f

Tabulka 8.2: Přehled evaluací

8.3.1 Dynamické vyhýbání
První část testování se zabývala úspěšností a korektností algoritmu pro vy-

hýbání se dynamickým překážkám. Jak bylo zmíněno dříve, tato komponenta
závisí na neuronové síti z projektu Dronet. Síť na svém výstupu jako jednu
hodnotu udává aktuální pravděpodobnost kolize. Během evaluace bylo zjištěno,
že tuto síť nelze v neupravené verzi použít, protože je přetrénovaná na dato-
vých sadách ze silničního provozu. Tato skutečnost se projevuje potřebou pří-
tomnosti části vozovky ve snímku. Jakmile vozovka chybí, síť hlásí vysokou
pravděpodobnost kolize, ačkoliv je dron od překážky vzdálen dostatečně daleko.

Obrázek 8.5: Schodovitý typ pře-
kážky. Plné čáry zobrazují cho-
vání algoritmu po úpravě, čárko-
vané správné před úpravou.

Zmíněná vlastnost není omezující ve výšce
do dvou metrů nad zemí, ale jakmile dojde
k přeletu této hladiny, síť je pro modul dyna-
mického vyhýbání nepoužitelná. Částečně šlo
problém při testování obejít úpravou střech
budov na barvu, která odpovídá vozovce, což
způsobilo, že dron ve výšce, ve které již nebyl
naproti překážce, správně zareagoval na volný
let.

Na začátku simulace začíná dron na zemi.
Nejdříve se dostane do hladiny 1 metru (akce
takeoff v ovládání drona). Jakmile tuto výšku
nabere, dojde ke snížení na letovou hladinu
0.5 metru, ve které se dron v testech pohybuje
k překážce (splněna podmínka pro fungování
sítě) podél X-vé osy stanovenou maximální
rychlostí. Jakmile k ní doletí, zvedne se do úrovně pro bezpečný přelet. Protože
střechy budov jsou šedivé, fungují jako tmavá vozovka a algoritmus v dostatečné
výšce správně sníží pravděpodobnost kolize. Problém dochází v okamžiku přeletu,
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během kterého dojde ke ztrátě střechy ze snímaného prostoru. Proto jsme upra-
vili algoritmus a přikázali mu ignorovat ve stavu přeletu pravděpodobnost kolize.
Touto úpravou algoritmus ztratil schopnost reagovat na schodovitý typ dynamic-
kých překážek, jak je ukázáno na obrázku 8.5, ale při jejich absenci v prostředí je
chopen dokončit manévr vyhýbání. Jakmile se dostane do bezpečného místa za
překážku, přepne se do bezkolizního letu. V tomto okamžiku se test ukončí.

Jelikož překážka je 2,5 metru vysoká, vyhýbací manévr skončí ve výšce nad
fungující hladinou a nemá smysl pokračovat v testu, protože algoritmus v další
iteraci přejde znovu do kolizního stavu, ačkoliv je další překážka vzdálena několik
metrů.

Přetrénováním sítě lze toto omezení odstranit, ponechat pouze závislost na
hranách v obraze (vlastnost sítě vyplývající z testů) a tímto způsobem dynamické
vyhýbání používat.

Dalšími testy jsme se zaměřili na úspěšnost vyhnutí se při závislosti na rych-
losti drona a závislosti na typu textury, která je použita pro překážky. Maximální
rychlost drona v horizontální rovině je 6m

s
a ve vertikální 3m

s
. Rychlosti, které

jsme pro testování zvolili jsou [1
6 ,

2
6 ,

3
6 ,

4
6 ,

5
6 ,

6
6 ] maximální rychlosti.

(a) Textura červe-
ných cihel

(b) Barevné
čtverce

(c) Jednobarevné
čtverce

(d) Cihly porostlé
mechy

Obrázek 8.6: Typy použitých textur

Textury, které jsme použili pro evaluaci, reprezentují cihlovou budovu 8.6a,
barevně pestré prostředí 8.6b, málo barevně pestré prostředí 8.6c a nepravidel-
nou strukturu 8.6d. Vynechali jsme jednolitý vzor, protože bez jakékoliv informace
v obraze, nemá síť možnost určit vzdálenost od překážky. Všechny textury obsa-
hují obdélníkový obrazec, podle kterého se určovala výsledná velikost textury pro
porovnání v testech. Výšky obdélníku byly nastaveny na 0,075; 0,25; 0,5 metru.

Graf 8.7 ukazuje výsledky při zkoumání závislosti letu drona na rychlosti.
Y-ová osa zobrazuje vzdálenost centrálního bodu drona od bodu o souřadnicích
[0,0] ve světovém souřadnicovém systému. X-vá osa zobrazuje čas od počátku
simulace, jehož maximální hodnota je omezena 1 minutou (doba nejdelšího testu).
Na grafu jsou zároveň zobrazeny vzdálenosti začátku a konce překážky. Překážce
byla nastavena textura na nepravidelnou strukturu 8.6d o malé výšce 0,075.

Protože inicializace sítě zajišťující dynamické vyhýbání zabere 10 sekund,
všechny záznamy o poloze se začínají zaznamenávat až v tomto čase. Na vzdále-
nost, ve které se zapíše první hodnota, mají vliv především nastavené vertikální
a horizontální rychlosti.

První otázkou, kterou jsme si položili, bylo, jakou maximální rychlostí může
dron letět, aby se dokázal vyhnout dynamické překážce a nenarazil do ní. Ma-
ximální rychlost je omezena na 6m

s
kvůli rozpoznání obrazu. Z grafu lze vyčíst

přelet místa, ve kterém byla překážka zaznamenána. Nejnižší hodnoty dosáhl dron
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Obrázek 8.7: Závislost letu drona na jeho rychlosti

při rychlosti 1m
s

. Naopak se zvyšující se rychlostí se zvyšoval i přelet a nejvyšší
hodnoty dosáhl při 6m

s
. Nicméně při této rychlosti došlo (v jednom z proběhlých

testů) již k jemnému nárazu do překážky. Dron se v simulaci dokázal sice vzpa-
matovat, ale v reálné situaci by se aktivovaly bezpečnostní senzory a dron by se
vypnul. Lze tedy usoudit, že ačkoliv rychlost 6m

s
je ještě v pořádku pro rozpozná-

vání obrazu, při použití vybrané neuronové sítě může být pro let už nebezpečná.
Dalším zkoumaným faktem byla závislost reakce algoritmu na dynamickou

překážku pro rozdílné rychlosti, tedy místo, ve kterém byla poprvé překážka roz-
poznána. Toto místo je na grafu zobrazeno jako konstantní část po přeletu. U
pomalých rychlostí neuronová síť začala hlásit šanci na kolizi později než tomu
bylo u rychlostí vyšších. Tímto byla kompenzována vzdálenost pro přelet, kterou
měl dron k dispozici.

K otázce vertikální rychlosti z grafu vyplývá, že během vzletu nad dynamickou
překážku nebyly žádné obtíže, a tedy lze prohlásit, že zvýšení rychlosti ve tomto
směru dronovi nevadí a celou vyhýbací proceduru pouze zrychlí.

Poslední částí k zamyšlení je přelet překážky. Menší rychlosti neměly problém
a přelet byl klidný. Se zvyšující se rychlostí se chování drona zneklidňovalo. Důvo-
dem tohoto jevu je sonar umístěný napevno na spodní straně dronu, jenž funguje
u algoritmu jako bezpečnostní pojistka a nedovolí mu se dostat pod hranici 0,5
metru nad překážkou. Protože při větší rychlosti a tedy i náklonu dochází k zhor-
šení schopností drona udržovat přesnou výšku, sonar ho při menších hodnotách
pozastavil a nechal zvýšit letovou hladinu.

Dron se pokaždé v provedených testech dostal do stavu bez omezení v dosta-
tečné vzdálenosti od překážky, jak lze vidět z mezery mezi liniemi drona a línií
označující konec překážky.

Protože budovy v reálném prostředí jsou různorodé, podívali jsme se blíže na
reakci algoritmu na různé textury (barevnost, jednolitost, množství hran). Na
obrázcích 8.8 jsou grafy letu drona z provedených testů na jednotlivých textu-
rách. Pro všechny testy byla nastavena rychlost pohybu drona na 2m

s
, jenž byla
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(a) Test červených cihel (b) Test barevných čtverců

(c) Test jednobarevných čtverců (d) Test cihly porostlé mechy

Obrázek 8.8: Částečné testy použitých textur

v minulém testu stabilní.
Ve dvou případech nedokázala síť rozlišit střechu překážky od textury a test

skončil neúspěchem. Jednalo se čtvercovou 8.8c a barevnou 8.8b texturu o nasta-
vené velikosti čtverce 0,5 metru, jenž mají jednolité barvy ve čtvercích. Ačkoliv
měl dron tendenci v dostačující výšce se posunout nad překážku a přeletět ji,
přešel po chvíli zpátky do kolizního stavu. Z typu a velikosti problémových tex-
tur a průběhu letu předpokládáme, že jednolité, periodicky opakující se textury
neobsahují dostatek informací, které by dronovi dokázaly umožnit rozpoznání
střechy od stěny překážky. Z grafů vyplývá, že záleží na vzdálenosti, ve které se
dron rozhodne zastavit a stoupat. Pro překážku tvaru krychle o velikosti jedné
strany 4,24 metru má síť problém s rozpoznáním ve vzdálenosti nad 5 metrů od
ní (úspěšné rozpoznání proběhlo cca 4 metry před překážkou v případě červených
cihel, ačkoliv je lze považovat za jednolité taktéž).

Pokud se podíváme blíže na jednotlivé záznamy letu, nejstabilnější textura
k rozpoznávání kolize byla cihla porostlá mechem 8.8d. Ve všech případech doká-
zala síť rozpoznat překážku ve stejných vzdálenostech od ní.

Na textuře červených cihel 8.8a lze vidět, že síť se zvyšující se velikostí jednot-
livých cihel (rozestupem mezi jednotlivými hranami a počtem hran v jednotlivých
snímcích) určuje kolizi dříve. Rozestupy mezi liniemi odpovídají poměrově veli-
kostem, jenž zastupují.

Na posledním grafu 8.9 k evaluaci algoritmu na vyhýbání se dynamickým
překážkám vidíme závislost letu drona na použité textuře. Byla zvolena rychlost
2m

s
a 0,075 m velikost obrazce v textuře. Lze vypozorovat, že má-li snímek do-
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Obrázek 8.9: Závislost letu drona na použité textuře překážek

statečnou hustotu hran, nezáleží na použité textuře a získané průběhy letů jsou
podobné a dron bezpečně překážku překoná.

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že v čím více různorodějším prostředí se dron
pohybuje, tím lepších výsledků síť a tedy i celý algoritmus dosahuje. Síť aktu-
álně má problémy s přetrénováním na silničních datech, ale lze si z proběhlých
testů všimnout, že rozhodování o kolizi mimo viditelnosti vozovky závisí také na
množství hran v obraze. Z tohoto důvodu se domníváme, že síť lze přetrénovat
na nových datech neobsahujících vozovku, které by ji zobecnily a umožnily fun-
gování algoritmu bez omezení na výšku. Je-li množství hran dostatečné, nezávisí
na typu textury. Za bezpečnou rychlost v simulovaném prostředí považujeme 5m

s

kvůli lehkému nárazu při nejvyšší rychlosti, který při testování proběhl. Nachází-
li se dron ve stavu Nad překážkou, pro nejstabilnější přelet je nejlepší nastavit
menší rychlosti, nicméně tato restrikce není nutná.

8.3.2 Sledování
Druhou oblastí testování, na kterou jsme se zaměřili, byl pohyb drona ve sle-

dovacím režimu. Dron zůstává ve sledovacím režimu, dokud vidí svůj cíl nebo
neuplynula předem stanovená doba od posledního vidění cíle dronem. Pro účely
testování vlastností sledovacího algoritmu byly tyto podmínky změněny. Simu-
lace trvá 2 minuty, během kterých se ukládají informace o sledovaném objektu
a dronovi. Na základě těchto informací se vypočítají pro nás zajímavé statistické
hodnoty průměru, maxima a minima následujících náhodných veličin:

• Vzdálenost mezi skutečnou a předpovídanou polohou sledovaného objektu
při vizuálním kontaktu. Tento bod slouží k určení úspěšnosti komponenty
pro vizuální odhad pozice cíle kamery drona.
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• Vzdálenost mezi skutečnou a předpovídanou polohou sledovaného objektu
při absenci vizuálního kontaktu. Vypovídá o úspěšnosti předpovídání po-
hybu cíle, za předpokladu absence vizuální informace.

• Časové úseky, po které je sledovaný objekt viděn/neviděn. Tuto informaci
používáme k ohodnocení sledovacího algoritmu.

• Rychlost cíle

• Rychlost a doba strávená otáčením drona

• Časová odezva při volání sledovacího algoritmu

Protože dosah kamery je omezený 50 metry, musí se dron při sledování posou-
vat ve směru pohybu sledovaného objektu, aby nedošlo k jeho ztrátě. Z tohoto
důvodu můžeme testovat sledovací algoritmus pouze na mapě s hranou o veli-
kosti 100 metrů a zanedbat mapu větší. Abychom otestovali chování sledovacího
algoritmu na stísněném prostoru, využili jsme i mapy o velikosti 10 × 10 me-
trů. Maximální zastavěnost je nastavena na 30%, která odpovídá silné zástavbě
a při tom ponechává dostatečné možnosti k pohybu cíle. Minimální zastavěnost
je nastavena na 10%, což odpovídá několika překážkám, za které se cíl v prů-
běhu sledování může schovat. Dronovi toto nastavení poskytuje volnou plochu,
na které se mu jednodušeji sleduje objekt. Výška byla nastavena ve většině pří-
padů náhodně. Abychom otestovali, jak se algoritmus chová při konstantní výšce
překážek, provedli jsme jeden typ testů na mapě 10 × 10 metrů s výškou jeden
metr a mapě 100 × 100 metrů s výškou 20 metrů, která znemožňuje dronovi pře-
let překážek a nutí ho je oblétávat. Dron a sledovaný objekt začínají v pozici,
kdy dron má cíl v zorném poli kamery. V grafech název mapy 100_0.1_0 odpo-
vídá prostoru s hranou o délce 100 metrů, 10% zastavěností a náhodným výškám
budov. Pokud místo nuly na konci máme specifikované číslo, pak výška budov
odpovídá této hodnotě.

Během testování algoritmu pro sledování jsme objevili následující tři problémy,
které měly majoritní vliv na jeho efektivitu a úspěšnost.

1. Problém: Pomalé otáčení

Nejčastější problém, který vedl ke ztrátě sledovaného objektu ze snímaného
prostoru dronem, byl způsoben pomalým otáčením drona kolem jeho z-ové osy.
Dron svou rychlostí otáčení nestačil na rychlost pohybu cíle, který se mu ze
zorného pole postupně ztratil. Důvodem je maximální nastavení rychlosti otáčení
pro drona kvůli snížení deformací obrazu, které během něj nastávají. Výrobce
doporučuje rychlost 0,35 rad

s
. Po přezkoumání možností instalované kamery na

dronovi jsme rychlost zvýšili na necelý dvojnásobek, tj. 0,7 rad
s

. I přes toto navýšení
jsme problém nevyřešili.

Za pomoci kosínovy věty můžeme z maximální rychlosti otáčení získat nej-
bližší vzdálenost, u které je dron schopen s obtížemi cíl sledovat při jejich plných
rychlostech. Výsledkem výpočtu je hodnota 5 metrů. Na bližší vzdálenost dron
svůj cíl ztratí.

Podíváme-li se na průměrné rychlosti cíle, které jsme získali ze simulací na
různých typech map (graf 8.10a), můžeme nahlédnout, že sledovaný objekt se
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pohybuje v průměru mezi 2 − 2,5m
s

. Tato skutečnost neumožňuje snížení 5 metrů
na menší vzdálenost (především uvědomíme-li si, že se dron do plné rychlosti
otáčení nedostane hned, ale má maximální zrychlení, které ho zpomaluje).

(a) Průměrné rychlosti cíle během
provedených simulací. Cíl se po-
hybuje většinu času nadprůměrnou
rychlostí, což způsobuje dronovi při
otáčení kolem jeho osy problémy.

(b) Průměrné rychlosti otáčení
drona kolem jeho osy. Z výsledků
na mapě s velikostí hrany 10 me-
trů vyplývá, že se cíl otáčí polovinu
simulované doby plnou rychlostí.

Obrázek 8.10

Graf 8.10b ukazuje průměrné rychlosti otáčení drona. Pokud je dron na po-
čátku vygenerován blízko středu mapy, dochází v prostředích o velikosti 10x10
metrů k naplánovaní trasy cíle pod dronem a jeho výskytu v nesledovatelné vzdá-
lenosti od drona. To způsobuje neefektivní stálé otáčení drona kolem své osy se
snahou udržet cíl v zorném poli a žádnou jinou prospěšnější akci. Nejvýhodnější
strategií drona je přitom přesun do rohu mapy, odkud získá větší přehled a cíli je
znemožněno dostat se za jeho záda.

Hodnota průměrné rychlosti otáčení odpovídající malé mapě o malé zastavě-
nosti nabývá 0,357 rad

s
. Při výpočtu této hodnoty jsme použili informace z obou

možností vygenerování drona na mapě (dron se na počátku nachází uprostřed
mapy nebo v jejím rohu). Jelikož průměr odpovídá polovině maximální rychlosti,
vychází nám, že se dron otáčel maximální rychlostí polovinu doby trvání simu-
lace. Ve skutečnosti se otáčel většinu doby trvání simulace, pokud byl vygenerován
uprostřed mapy. Při druhé možnosti se otáčel jen ojediněle.

Se zvětšením prostředí došlo k posunutí trajektorií pohybu cíle do větší vzdále-
nosti od drona, což způsobilo snížení průměrné rychlosti (doby) otáčení a nárůst
doby, po kterou byl cíl viděn (dron se sice otáčí, ale svůj cíl ze zorného pole
neztratí).

Na tomto základě můžeme říct, že menší prostředí dronově algoritmu vadí.
Problém lze částečně vyřešit při výměně stávajícího modelu za lepší, protože

rychlost otáčení závisí na použitém modelu a dostupné kameře. Pokud dron svůj
cíl ztratí kvůli pomalosti otáčení, může ho znovu nalézt pomocí implementova-
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ného vyhledávacího algoritmu.

2. Problém: Nepřesná lokalizace cíle

Problém je způsoben používáním jedné nejpravděpodobnější pozice místo
pravděpodobnostního rozložení výskytu cíle v prostředí. Algoritmus predikce po-
hybu cíle je pouze navržen pro podchycení různých strategií chování cíle, a proto
výběr jedné pozice nemusí odpovídat skutečnosti nebo dobrému výběru.

Obrázek 8.11: Přesnost odhadu
pozice cíle, pokud se nachází
v zorném poli kamery drona

Sledovací algoritmus používá nejpravdě-
podobnější pozici za i bez přítomnosti cíle na
snímku. Z tohoto důvodu jsme se podívali na
nepřesnost určení pozice v obou případech.

Graf 8.11 zobrazuje vzdálenost mezi sku-
tečnou a odhadnutou pozicí za viditelnosti
cíle ve snímku na různých typech map. Pro-
tože největší průměrná chyba nabývá velikosti
4,2 metru, je v tomto případě odhad pomocí
jedné pozice aplikovatelný. Připomeňme, že
odhad pozice cíle je založen na prostorovém
Gaussově rozložení se středem získaným po-
mocí vizuálního algoritmu z kamery a ome-
zený viditelným prostorem kamerou drona.
Tudíž přesnou pozici nedostaneme nikdy.

Z porovnání průměrných hodnot větší
a menší zastavěnosti (3,7 x 4,2 metru) mů-

žeme prohlásit, že přesnost je nepřímo úměrná zastavěnosti a její vliv není velký.
Zlepšení přesnosti je způsobeno omezením prostoru možného umístění cíle na
mapě.

Obrázek 8.12: Přesnost odhadu pozice cíle,
pokud se nachází mimo zorné pole kamery
drona

Protože kamera má maximální
dosah 50 metrů a již na mapě
100 × 100 metrů snímala cíl ve
velké vzdálenosti, lze předpoklá-
dat, že se nebude na větších ma-
pách přesnost zhoršovat.

Se vzdáleností drona od cíle ne-
přesnost roste. Čím blíž je dron
k cíli, tím snadnější určení pozice
ze snímku kamery díky jejímu roz-
lišení má.

Důležitou roli při špatném
umísťování sledovaného objektu
do prostoru hraje jeho snímání
mimo optickou osu kamery (dis-
torze v obraze) během vyhýbání
překážkám.

Graf 8.12 zobrazuje nepřesnosti, když cíl není spatřen. Průměrné výsledky ne-
přesnosti odhadu nabývají velkých hodnot i vzhledem k velikostem mapy (chyba
odpovídající 1

3 velikosti hrany mapy). Protože dron při nepřítomnosti cíle ve
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snímku viditelný prostor kamerou zamítá, vyzkoušeli jsme velikost zhoršení od-
hadu při zvýšení překážek na maximální hodnotu 20 metrů. Při tomto nastavení
vzlet dronovi k zvýšení jeho zorného pole nepomůže. K našemu překvapení zvý-
šení překážek způsobilo jen slabé navýšení nepřesnosti odhadu o pozici cíle, jak
lze vidět porovnáním hodnot 28,3 a 27 metrů. Nicméně propad přesnosti se zvět-
šil z větší mírou zastavěnosti, protože dron zamítá umístění cíle na menší ploše
a zároveň pohyb skrz zastavěné území trvá dronovi delší dobu. Během této doby
se pravděpodobnostní rozložení umístění sledovaného objektu více rozrůstá.

Odhad nejpravděpodobnější pozice ve sledovacím algoritmu může sloužit ke
krátkodobým vyhledáním ztraceného cíle (z pozorování sledovacího algoritmu bě-
hem simulací vyplývá, že v části případů je schopen algoritmus svůj cíl najít),
ale při delší ztrátě je lepší vyhledávání přenechat vyhledávacímu algoritmu, který
volí místa v prostředí, odkud najít cíl, chytřeji.

3. Problém: Pomalá odezva

Posledním vážným problémem vypozorovaným během simulací byla občasná
pomalá odezva plánovací knihovny MoveIt. Protože sledovací algoritmus je reak-
tivní, je nutné kontrolovat doporučenou polohu pro drona častěji, jinak se mu cíl
může ztratit ze zorného pole (sledovací algoritmus určuje natočení dronu v pro-
storu, natočení kamery).

Grafy 8.13 zobrazují průměrné a maximální hodnoty trvání dotazů na pláno-
vání knihovnou MoveIt. Protože plánování je blokující a probíhá na centrálním
uzlu, dron během něj zůstane na místě a nic nedělá.

Průměrný čas, který potřebuje sledovací algoritmus k vrácení pozice je de-
setina vteřiny. Dotaz na doporučenou pozici sledovacího algoritmu centrálním
uzlem je prováděn každou 0,3 sekundy (časté plánování způsobuje pomalou re-
akci). Proto průměrné časy v grafu 8.13 nabývají 0,5 sekundy. Maximum 6,8
sekundy, které je zobrazeno na vedlejším grafu, bylo způsobeno MoveItem, který
měl problém s velkou zastavěností mapy, což vedlo k nenávratné ztrátě cíle.

Kromě velikosti mapy jsme zkoumali i vliv na délku výpočtu plánu v závislosti
na zastavěnosti území. Z průměrných hodnot pohybujících se okolo 0,5 sekundy
je vidět, že rozdíly jsou minimální.

Rychlost odezvy závisí na rychlosti vytvoření plánu v knihovně MoveIt. Bez
nalezení lepší náhrady nelze problém s občasnými zpožděním vyřešit. Pokud však
dojde ke ztrátě cíle, dron má k dispozici vyhledávací algoritmus, který ho znovu
najde.

Úspěšnost sledovacího algoritmu

Všechny majoritní problémy, které při evaluaci sledování vznikly, nesouvisí
přímo se sledovacím algoritmem (plánovací knihovna, model dronu, odhad po-
zice cíle) a lze je vyřešit vyhledávacím modulem. Proto vliv těchto problémů při
evaluaci sledovacího algoritmu potlačíme.

Nechť máme posloupnost 120 binárních hodnot V pro jeden dvou minutový
test. Pak hodnota Vi nabývá hodnoty jedna, pokud dron svůj cíl v sekundě i vidí,
jinak nula.

Pro evaluaci jsme zvolili dvě metriky. Prvních z nich je průměrná délka pod-
posloupností jdoucích jedniček (příp. nul) za sebou. Tato metrika odpovídá době,
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Obrázek 8.13: Porovnání časové odezvy sledovacího algoritmu na různých typech
map

po kterou dron dokáže svůj cíl sledovat bez jeho ztráty. Jedná-li se o podpo-
sloupnost nul, mluvíme o době, po kterou dron svůj cíl hledá. Druhá metrika je
průměrný počet jedniček (příp. nul) v celé posloupnosti. Tedy průměrná celková
doba z testu, kterou dron svůj cíl vidí (příp. nevidí).

V tabulce 8.3 jsou průměrné hodnoty na různých typech map. Příkladem
vezmeme mapu s velikostí hrany 100 metrů a zastavěností 10%. Průměrná délka
kladné podposloupnosti je 18,5 sekundy. V případě nulové se jedná o 11,5 sekundy.
Z jejich součtu získáme dobu jednoho cyklu výměny hodnot rovnou 30 sekund.
Dle délky cyklu spočítáme počet cyklů ve 120 sekundovém testu. Z toho plyne, že
průměrná doba, po kterou dron svůj cíl vidí, odpovídá 4 * 18,5 = 74 sekundám,
tj. 61% celkového času.

Typ mapy Vid. Nevid. |Cyklus| # cyklů Vid. celk. %
100, 10%, 20 11 ? ? ? ? ?
100, 10%, -1 18,5 11,5 30 4 74 61,67%
100, 20%, -1 8 12 20 6 48 40%
100, 30%, -1 4,5 22 26,5 4,5 20,25 16,88%
10, 30%, -1 7,5 15,5 23 5,2 39 32,5%
10, 10%, -1 2 19 21 5,7 11,4 9,5%

Tabulka 8.3: Výsledky evaluace sledovacího algoritmu dle zvolených metrik.
Sloupce drží následující hodnoty: typ mapy, průměrná délka kladné podposloup-
nosti, průměrná délka nulové podposloupnosti, délka jednoho cyklu, počet cyklů
během testu, celková doba testu, kdy byl cíl viděn, a procentuální zastoupení této
doby z testu

Dle výsledků v tabulce si nejlépe algoritmus vedl při malé zastavěnosti 10%
na velké mapě 100x100 metrů, kde průměrně dokázal mít cíl v zorném poli 61%
z celkového času simulace. Se zvyšující zastavěností a snižující se velikostí sní-
maného prostoru kamerou schopnost sledovat cíl výrazně klesla. Při 20% měl cíl
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pod dohledem méně jak polovinu času a při 30% méně jak 1
5 . Abychom ukázali

důvod tohoto poklesu, předkládáme maximální naměřené hodnoty podposloup-
ností, během kterých nebyl cíl viděn (graf 8.14). Během simulace se stalo, že sle-
dovaný cíl se ztratil dronu hned na začátku (problémy 1 a především 2) a nebyl
do konce simulace nalezen. Na tomto základě byla do průměru 30% zastavěnosti
započítána hodnota 101 sekund, což vede k rapidnímu zhoršení výsledků. Po od-
stranění této hodnoty se nám sníží průměrná délka nulové podposloupnosti o cca
4 sekundy. Přesto můžeme říct, že zastavěnost je důležitým faktorem, na kte-
rém závisí úspěšnost algoritmu, a čím více prostoru k snímaní dron má, tím lépe
dokáže cíl sledovat.

Obrázek 8.14: Maximální nulové podpo-
slouposloupnosti, které byly během simulací
získány. U prvních dvou typů map hodnoty
nejsou příliš velké, i když ovlivňují průměr.
Ztráta cíle na 101 sekund má velký význam
při výpočtu průměru u map s 30% zastavě-
ností.

Otestovali jsme vliv výšek bu-
dov na schopnost sledovat objekt
v prostředí jejich nastavením na 20
metrů. Protože dron ztratil objekt
pokaždé z dohledu, jakmile mu za-
šel za překážku, snížila se i prů-
měrná délka cíle pod dohledem.
Ze simulací můžeme říct, že ač-
koliv došlo ke ztrátě cíle, bylo to
pro drona pouze dočasné. Jiná si-
tuace byla u zastavěnosti 30%, kde
zvýšení překážek na jejich maxi-
mum způsobilo zhoršení průměrné
délky nulové podposloupnosti na
35 sekund. Důvodem je nižší po-
hyblivost a menší prostor snímaný
kamerou.

Na menších mapách se projevil
hlavně problém s otáčením drona
o 180°, které trvá 4,5 sekundy.
Dron se otáčel dokola, dokud se
mu nepovedlo cílový objekt na
krátkou dobu zaměřit. Zvýšení zastavěnosti na menší mapě způsobilo zmenšení
volného prostoru pro cíl,a tím zjednodušení předpovídání pohybu a zvýšení úspěš-
nosti algoritmu. Na malé mapě snížení výšky překážek na 1 metr mělo zanedba-
telný pozitivní vliv na sledování.

V případě menší zastavěnosti si vede algoritmus dobře. Při zvyšování zastavě-
nosti začnou projevovat vnější vlivy (zejména podmínky na let drona kvůli kameře
a dynamickým překážkám, odhadování pozice cíle, rychlost otáčení) a úspěšnost
algoritmu se začne zhoršovat.

8.3.3 Vyhledávání
Poslední sekce se zaobírá otestováním části určené ke vyhledávání cíle. Testo-

vání jsme rozdělili na dvě části. Nejdříve jsme vyzkoušeli statickou část plánování,
která se soustředí na vytvoření plánovací domény pro část dynamickou.

Testování probíhalo na dvou typech map. Protože k svému ukrytí potřebuje
vyhledávaný objekt dostatek místa, omezili jsme se na mapy o velikosti 100x100
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metrů. Zastavěnost byla reprezentována hodnotami 10% a 30%. Výšku budov jsme
nastavili na náhodnou, jelikož se algoritmus výšce budov přizpůsobí při statickém
zpracování mapy.

U statického testování jsme se soustředili na charakteristiky všech typů mapo-
vých objektů, jenž jsou při statickém zpracování mapy vytvářeny. U sekcí jsme se
zaměřili na jejich velikost a vzájemné relace vycházející z optimalizace přechodů.
U regionů jsme zkoumali vzájemné vzdálenosti a u orientačních bodů, jenž od-
povídají konfiguracím v prostoru, jsme prozkoumali jejich závislosti na prostředí
a vzájemné závislosti. Z obecných charakteristik algoritmu jsme prověřili jeho
efektivitu.

Testů na dynamické plánování jsme provedli několik, avšak zde uvádíme pouze
3 příklady od každého typu použité mapy, jenž považujeme za přínosné a kde se
liší chování drona v závislosti na prostředí. Ostatní testy dosahovaly podobných
výsledků.

Příprava plánovací množiny

Výsledky testů jsme seřadili dle jednotlivých kroků prováděných za sebou
v algoritmu. Nejdříve se zaměříme na sekce, pak na regiony a nakonec zařadíme
evaluaci orientačních bodů. Současně zhodnotíme úspěšnost schopnosti pokrýt
plochy, na kterých se může nacházet hledaný objekt.

Funkce, kterou optimalizujeme při vytváření sekcí, je tvořena ze dvou částí.
První optimalizuje počet přechodů mezi sekcemi, kdežto druhá se snaží minima-
lizovat jejich délku. Na grafu 8.15a jsou vidět průměrné hodnoty počtu překážek
a přechodů v jednotlivých sekcích na mapě 100x100 metrů s 30% zastavěností.
Uvědomíme-li si, že v mapě 100x100 metrů povětšinou algoritmus vygeneruje 4
sekce, pak průměrný počet přechodů mezi jednotlivými sekcemi se pohybuje na
hodnotě 3,6. Jelikož průměrný počet překážek uvnitř jedné sekce se pohybuje
kolem 20, můžeme si aproximovat jednotlivé sekce jako obdélníky se seřazenými
překážkami s počty 4 * 5 po stranách. Lze tedy říct, že cca 4 přechody mezi
jednotlivými sekcemi jsou adekvátní při přihlédnutí, že se jedná pouze o část
optimalizační funkce a algoritmus netvoří zbytečné přechody. Druhou část tvoří
délka jednotlivých přechodů. Dle grafu 8.15b tvoří průměrná délka přechodů, je-li
vztažena k jedné sekci, 0.176 délky jejího obvodu. Vezmeme-li znovu aproximaci
pomocí obdélníka (zde čtverce), je průměrný obvod jedné sekce 200m. Tedy pře-
chody ze sekce průměrně měří 35 metrů, přepočteno na přechod se jedná o 5
metrů. Na tomto základě lze shrnout, že mezi dvěma sekcemi existuje průměrný
průchod o velikosti 17 metrů. Pokud umístíme čtverce reprezentující sekce do
rohů mapy, jedna sekce má s ostatním délku hranice 100 metrů a volné průchody
tvoří 17%.

Zaměříme-li se na případ 10% zastavěnosti s průměrným počtem sekcí rovno
4 a podobným postupem jako pro 30% mapu, vyjde nám, že průměrný průchod
mezi sekcemi měří 44,5 metru (3,5 přechodu pro jednu sekci přepočteme na 1,7
přechodu mezi jednotlivými sekcemi, 0.378 podílu přechodů k obvodu získáme 75
metrů celkové délky přechodu pro jednu sekci). Toto číslo se může zdát sice velké,
ale je důležité si uvědomit, že většina prostoru v mapě je volná, a tedy prostoru
pro snížení délky na úkor počtu přechodů moc není. Zároveň je dron schopen
snímat až do dálky 50 metrů, tudíž hodnota 44 metrů nepřesahuje jeho limity.
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(a) Graf znázorňující množství pře-
chodů a překážek v prostředí se za-
stavěností 30%

(b) Statistika přechodů v prostředí
se zastavěností 30%

Obrázek 8.15

Po vytvoření sekcí je dalším krokem algoritmu vytvoření orientačních bodů
a následně regionů. Optimalizační funkce je zde znovu tvořena vícero složkami.
Kromě primární maximalizace pokrytí volných míst v mapě (dále viditelnost) se
dále sekundárně minimalizuje vzdálenost bodů a regionů od sebe. Maximalizace
viditelnosti je omezena množstvím povolených orientačních bodů a jejich umís-
těním na mapě. Průměrné hodnoty neviděných k celkovému počtu volných pixelů
jsou pro 10% zastavěnost rovny 10% a pro 30% zastavěnost rovny 20%. Při imple-
mentaci algoritmu jsme očekávali nižší hodnoty a hodnoty 10%, příp. 20% se nám
zdají velké (ačkoliv většina těchto ploch je umístěna v úzkých rozích a průcho-
dech mezi překážkami). Ze statistiky hodnot průměrného odstranění bodů kvůli
duplicitě či vysokého vzájemného překrytí ploch, jenž se pohybovalo kolem 10%
je zde prostor pro zlepšení.

Obrázek 8.16: Porovnání výšek
bodů a budov v prostředí se za-
stavěností 30%

Ačkoliv jsme předpokládali, že vzdálenosti
mezi orientačními body budou v obou typech
map podobné (otáčení drona kolem své osy na
správném místě může pokrýt velkou část okol-
ního prostoru bez nutnosti pohybu v XY rovině)
- 8.17a a 8.17b, překvapilo nás zjištění, že vzdá-
lenosti mezi regiony si taktéž odpovídají. Z větší
zastavěnosti jsme se domnívali, že dron se bude
muset více pohybovat (sníží se vzdálenosti), aby
dokázal prozkoumat divergentnější okolí způso-
bené přítomností většího množství překážek. Jak
ukazují grafy 8.17c a 8.17d naše hypotéza byla
chybná.

Kromě určení x-ové a y-ové souřadnice vybírá
algoritmus i výšku, do které se orientační bod umístí. Z výsledků porovnání výšky
budov a výšky bodů zobrazených na grafu 8.16 lze vidět, že algoritmus se nesnaží
umisťovat body nad překážky, čímž by zvýšil profit ze snímání z ptačí perspektivy,
nýbrž umisťuje je do výšky souhlasné s výškou překážek. Zde hraje roli i omezení,
které je kladeno na maximální otočení kamery ve vertikálním směru. Zároveň větší
množství překážek znesnadňuje využití ptačí perspektivy, a tím snižuje možnosti
jejího použití.
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(a) Vzdálenosti mezi orientačními
body 10%

(b) Vzdálenosti mezi orientačními
body 30%

(c) Vzdálenosti mezi regiony 10% (d) Vzdálenosti mezi regiony 30%

Obrázek 8.17

Abychom porovnali vliv zastavěnosti na viditelnost pokrytou jednotlivými ori-
entačními body, zpracovali jsme statistiky pro oba typy map. Grafy 8.18a a 8.18b
ukazují enormní vliv zvýšení množství budov v prostředí na viditelnost. Průměrná
plocha pokrytá jedním bodem v hustě zastavěném prostředí je pouze pětinové ve-
likosti, i když byla zastavěnost navýšena pouze o 20%. Toto snížení má následně
vliv na plánování a dobu před nalezením objektu, jenž je vysvětleno dále.

Dynamické plánování

Test jsme ve všech případech ukončili, jakmile jsme usoudili, že hledaný objekt
byl dostatečně zaměřen.

Nejdříve blíže zhodnotíme chování algoritmu na mapách s vyšší zastavěností.
Graf 8.19 ukazuje entropii výskytu cíle v prostředí závislou na čase. Ze za-
čátku jsme vyzkoušeli vygenerovat rovnoměrné pravděpodobnostní rozložení cíle
v mapě. V kombinaci s vysokým množstvím budov a tedy snížením pokrytí ploch
jednotlivými body úspěšnost algoritmu byla malá. Časová prodleva nalezení sle-
dovaného objektu byla dlouhá a spíš se jednalo o náhodné nalezení díky kom-
paktnosti mapy. Kromě malé viditelnosti se musí dále počítat se sníženou rych-
lostí, jenž je dána zvýšeným počtem překážek, které musí dron při svém letu
překonávat. Nakonec jsme nechali pouze rozostřené skutečné umístění objektu
v mapě (v oblasti několika metrů). Protože inicializace simulovaného prostředí
a algoritmu na vyhledání trvá několik sekund, předpovídaná pravděpodobnost se
mezitím rozlije do okolí původního umístění cíle.
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(a) Obsah viditelných ploch orien-
tačními body v prostředí se zasta-
věností 30%

(b) Obsah viditelných ploch orien-
tačními body v prostředí se zasta-
věností 10%

Obrázek 8.18

Entropie o výskytu cíle v prvním světě s identifikátorem 10_7_32 je na grafu
8.19 zobrazena zelenou linkou. Tento svět je typickým svým uzavřením vyhle-
dávaného objektu do ohraničeného prostoru s jediným východem. Jak lze vypo-
zorovat z grafu, k nalezení cíle došlo během 80 sekund. Při simulaci zvolil dron
trasu, která procházela jediným koridorem, který vedl do uzavřené oblasti. Pro-
tože sledovaný objekt neměl možnost uniknout, ke konci vyhledávání docházelo
k pomalému snižování entropie, až byl cil nalezen.

Druha křivka v grafu označena oranžovou barvou odpovídá světu s identifi-
kátorem 13_15_32. Čas vyhledáni je podobný času z prvního světa. Na začátku
křivky dojde k propadu entropie, které je způsobeno rozestavěním budov ve světě,
jenž tvoří v jejím středu bezprekážkový koridor. Tudíž ačkoliv byl cílový objekt
vygenerován v dostatečné vzdálenosti od pozice drona a ze začátku skryt jeho
kameře, během inicializace algoritmu na vyhledávání došlo na okamžik k pře-
sunu cíle do zorného pole kamery, která ho dokázala rozpoznat. Cílový objekt
se následně schoval v zástavbě ostatních budov, což způsobilo opětovné navýšení
entropie. Protože měl algoritmus již dostatek informací o pozici cíle, plánování
vedlo k prozkoumání požadované oblasti a nalezení objektu. Tento případ simu-
luje ztracení cíle při sledování a jeho opětovné nalezení.

Poslední křivkou, která se v grafu nachází s modrou barvou, reprezentujeme
svět s identifikátorem 16_8_46. I zde dron na začátku simulace obdržel jedno
místo o výskytu cíle. Rozdíl oproti prvnímu světu je v neuzavřenosti oblasti,
ve které se cílový objekt na počátku simulace nachází. Protože z oblasti vede
více průchodů, nelze určit cestu, jenž by znemožnila cíli uniknout (kvůli velkému
množství překážek v prostředí neexistuje místo, ze kterého by dron mohl vidět
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Obrázek 8.19: Příklady průběhu entropie

všechny volné plochy). Na této mapě zvolil dron „horší“ trasu, s objektem se na-
vzájem minuly a vyměnily si sekce, ve kterých se nacházely. Z tohoto důvodu pro-
zkoumal dron nejdříve sekci, ve které se již cíl nenacházel. Po vyloučení výskytu
v ní se následně přesunul do sekce, ve které svůj cíl již nalezl. Z průběhu křivky lze
nahlédnout, že i když dron prozkoumával území, ve kterém se cíl již nenacházel,
postupné vylučování ploch dopomáhalo k snížení entropie (v některých okamži-
cích razantnímu, což lze přisoudit postupnému zamítání volných ploch a posunu
pravděpodobnosti výskytu v dané oblasti do jejích okrajových částí až došlo zcela
k jejímu vyloučení) a tedy dronovi umožnilo vyhledávaný objekt nalézt.

V případě zastavěnosti o velikosti 10% byla situace pro vyhledávaný objekt
mnoho násobně těžší, jelikož neexistovalo dostatečné množství překážek, za které
by se mohl schovat. Jakmile se předalo dronovi přesné počáteční místo, došlo jeho
brzkému nalezení. Tomuto případu odpovídá křivka v grafu 8.20 s identifikátorem
20_32_33 a modrou barvou. Oranžová křivka s identifikátorem 1_59_31 repre-
zentuje podobný případ, jen se dronovi předá rovnoměrné rozložení. Zde jsme
nepřerušili simulaci hned, ale počkali i na další nalezení. Jak lze vidět na obou
křivkách, k nalezení došlo znovu brzo po ztrátě. Povšimněme si, že dojde mezi
jednotlivými nalezeními k navýšení entropie. To je způsobeno přeletem na nové
místo a ztrátou vizuálního kontaktu s cílem. Algoritmus vyhledávání není přizpů-
soben na sledování. Pokud dron svůj cíl zaznamená, nezůstane stát na místě, ale
pokračuje v plánování,najde další místo, ze kterého by uviděl cíl v dalších oka-
mžicích a maximalizoval by svou optimalizační funkci. I když cíl přes tyto úkony
najde, dojde během nich k dočasnému ztracení cíle z dohledu.

Nejzajímavějším případem je křivka 1_18_22 na grafu 8.21. Zde jsme znovu
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Obrázek 8.20: Příklady průběhu entropie

předali na vstupu rovnoměrné rozložení výskytu cíle v prostředí. Dron sice na za-
čátku svůj cíl uviděl, ale ten se mu ztratil za jednu z mála překážek vyskytujících
se v prostředí. To donutilo drona naplánovat cestu k místu ztráty (dron má do-
statečný přehled na okolí překážky, tudíž ví, že se cíl stále nachází za překážkou).
Dochází k postupnému snižování entropie. Jakmile se dron přiblíží dostatečně
k překážce, ztratí přehled a objekt se uvolní z místa za překážkou. V cílovém
orientačním bodu se zjistí, že objekt se již na pozici nenachází a entropie začne
růst. Nakonec se dron vydá na druhou stranu mapy, kde svůj cílový objekt znovu
objeví.

8.3.4 Kombinovaný test
V posledním testu, který proběhl na mapě o velikosti 500 x 500 metrů, jsme

zkombinovali algoritmy na dynamické vyhýbání, sledování a vyhledávání. Z dů-
vodu omezení modulu pro dynamické vyhýbání jsme výšky budov nastavili na
výšku jednoho metru. Ze stejných důvodů jsme nechali vygenerovat orientační
body v maximální výšce 2 metrů, upravili maximální výšky sledovacího algo-
ritmu a omezili vyhledávací prostor knihovny MoveIt. Protože cíl je 1 metr vy-
soký a dron se pohybuje nízko při zemi, sledovaný objekt není nutně za překážkou
vidět (ačkoliv část kruhu vidět být může, výseč musí být dostatečně velká, aby
rozpoznávací modul dokázal cíl rozeznat).

Protože jsme agregovali sledovací a vyhledávací algoritmus dohromady, mu-
seli jsme rozhodnout o prodlevách mezi jejich přepnutími. Změna z vyhledáva-
cího do sledovacího režimu trvala 2 sekundy, aby se stačilo aktualizovat prav-
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Obrázek 8.21: Příklada průběhu entropie

děpodobnostní rozložení, které ovlivňuje funkci sledovacího algoritmu. Z experi-
mentů se sledovacím algoritmem vyplývá, že doba otočení o 180° trvá přibližně 5
sekund, proto jsme zpětné přepnutí nastavili na dvojnásobek této hodnoty, tedy
10 sekund.

Vygenerovaná mapa byla rozdělena do 39 sekcí a na počátku se nacházel sledo-
vaný objekt v sekci s identifikátorem 36 vzdálen cca 300 metrů od drona. Protože
mapa je prostorná a málo zastavěná, vygenerovali jsme počáteční pravděpodob-
nostní rozložení v blízkosti skutečné pozice vyhledávaného objektu. Vyzkoušeli
jsme spustit algoritmus i na rozdělení, které mělo 5 různých ohnisek o velkém
rozptylu, ale při těchto podmínkách algoritmus vedl k nestabilním výsledkům.
Důvodem je rychlé rozpínání pravděpodobnostního rozložení ze všech ohnisek.
Dron nestačí vyloučit dostatečně rychle všechny oblasti na výskyt cíle, tudíž se
dostane do stavu neinformovaného vyhledávání.

Během testu jsme narazili na implementační problémy, které se na menších
mapách nevyskytly, ale na velké ovlivnily algoritmus vyhledávání. V prvním jsme
narazili na dlouhou dobu jedné aktualizace pravděpodobností v mapových objek-
tech. Protože projekt byl naprogramován v jazyku Python a během simulace běží
několik procesů najednou, aktualizace trvala dvě sekundy i přes aplikaci částečné
aktualizace. Dalším problémem byl pomalejší pohyb drona k cíli než jsme očeká-
vali (především dolet do jednotlivých pozic a otáčení). Tento problém lze vyřešit
přenastavením PID hodnot. Ale kvůli sledovacímu algoritmu by váhy musely být
dynamické. Bohužel námi používaný PID modul tuto možnost nepodporuje.

Během testu jsem se zaměřili na problémy jednotlivých částí. U sledovacího
algoritmu šlo o znovu-nalezení objektu po jeho ztracení z obrazu kamery. Velmi
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Obrázek 8.22: Průběh entropie a viditelnosti sledovaného objektu dronem v čase

často se stávalo, že dron se vydal na špatné místo a již objekt nenalezl, protože
místo, které odhadoval jako přibližnou aktuální pozici jeho cíle na základě prav-
děpodobnostního rozložení, bylo chybné. Vyhledávací algoritmus se při nalezení
objektu pohyboval pouze po předem určených orientačních bodech. To způsobo-
valo, že nedokázal cíl po nalezení sledovat a ztratil ho z dohledu, aby se přesunul
na další orientační bod.

Ačkoliv byl cíl nastaven na náhodný výběr strategií, většinu času strávil v plá-
novací strategii. Tato strategie vybere náhodně volnou pozici v blízkém okolí a po-
mocí knihovny MoveIt naplánuje bezkolizní cestu. Pohyb sledovaného objektu je
plynulý, cílený a obchází překážky blízko jejich rohů, čímž se za ně skrývá. Během
simulace se nezdržuje na místě, ale pohybuje se po větším prostoru. Protože vy-
bírá nejkratší cestu mezi dvěma vrcholy, není neobvyklé, že projde kolem drona
v jeho blízkosti nebo pod ním. Tento pohyb způsobuje otočení na místě, které
dlouho trvá a způsobuje dronovi ztrátu objektu ze zorného pole.

Na grafu 8.22 je zobrazen vývoj entropie během testu modrou linií a diskrétní
hodnota, zda dron svůj objekt vidí, barvou oranžovou. Pokud dron svůj objekt
vidí, oranžová křivka dosahuje hodnoty dva, jinak jedničky. V případě, že jsme
v režimu sledování, entropie je držena na poslední známé hodnotě určené vyhle-
dávacím modulem.

Kombinace doplňujících se algoritmů odstranila oba dva problémy. Jak lze
z grafu vypozorovat, jakmile došlo k nalezení objektu po necelých 4 minutách,
objekt se již nedokázal dronovi ztratit.

Plán k nalezení vyhledávaného objektu postupoval směrem od počáteční po-
zice drona a postupně uzavíral sekci 36. K nalezení cíle nedošlo v jeho počáteční
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sekci, ale sekci vedlejší, která byla zvolena dronem k prozkoumání jako dřívější.
K přepnutí mezi sledovacím a vyhledávacím režimem došlo během simulace

8-krát. Kromě prvních dvou přepnutí jsou ostatní označeny poklesem entropie
a následnou částečnou konstantní funkcí. U prvních dvou přepnutí nedošlo k po-
klesu, i když byl cíl viděn. Důvodem je daleká vzdálenost mezi kamerou drona
a cíle. Rozpoznávací algoritmus dokázal cíl rozpoznat, ale před přepnutím nedo-
šlo k dostatečné úpravě pravděpodobnostního rozložení, což následně vyústilo ve
ztrátu objektu. V simulaci se dron snažil objekt neúspěšně stíhat.

Po ztrátě způsobené buď dostáním se cíle za překážku nebo průchodem pod
dronem (dron se vydal špatným směrem v režimu sledování po zmizení objektu
ze zorného pole) trvalo vyhledávání většinou krátkou dobu, jelikož se dron rychle
dostal do blízkého orientačního bodu, ze kterého cíl znovu spatřil. V případě
delšího hledání vyzkoušel vyhledávací modul více míst.

Algoritmus pro sledování byl dostatečně rychlý a přesný, aby dokázal udržet
velkou část simulace objekt v zorném poli.

Rychlé změny ve viditelnosti cíle, které zobrazuje oranžová linie, jsou způso-
beny zrychlením a zpomalením drona. Protože jsme neimplementovali automatic-
kou stabilizaci kamery, počáteční zrychlení či koncové zpomalení drona způsobí
nasměřování kamery mimo prostor, kde se nachází cíl, čímž dojde k jeho dočasné
ztrátě. Jakmile se dron srovná, dostane se cíl zpět do zorného pole.

Kombinovaná evaluace potvrdila, že navržená architektura a algoritmy jsou
ve vyhledávání a sledování úspěšné, nicméně existuje prostor pro jejich zlepšení.
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Závěr
V diplomové práci jsme se zabývali praktickým problémem vyhledávání a sle-

dování pohyblivého pozemního objektu vzdušným autonomním dronem se zá-
kladní výbavou v rozlehlém prostředí s různým množstvím překážek. V rámci
řešení tohoto komplexního algoritmu jsme navrhli a naimplementovali algoritmy
pro rozpoznání cíle v obraze, predikci jeho pohybu v blízké budoucnosti, jeho
sledování při jeho přítomnosti v obraze a vyhledání při jeho ztrátě či počátečním
vyhledání. Za účelem evaluace nabídnutého řešení jsme provedli několik expe-
rimentů v simulovaném prostředí. Testy se provedly na mapách o velikostech
s jednou stranou 10, 100 a 500 metrů. Během prováděných testů jsme se zaměřili
nejen na každou komponentu řešení zvlášť, ale i na kombinované použití celého
algoritmu najednou. Výsledkem evaluace, kromě úspěšného provedení všech testů,
bylo zjištění, že algoritmus plní účel a je schopen najít, sledovat a při ztracení
znovu vyhledat svůj cíl.

Jelikož se při vytváření architektury projektu cílilo na modulárnost, lze v bu-
doucnu jeho jednotlivé části vyměnit, a tím docílit lepších výsledků. Algoritmus
podporuje přítomnost pohyblivých a statických kamer v prostředí umístěných
mimo drona. Otestování této funkčnosti a možných změn výměnných částí pro-
jektu za jiné může posloužit jako podklad v budoucí práci.
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