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Samenvatting
Dit proefschrift betreft een krachtig modulair raamwerk voor het plannen van  bewegingen voor
een autonoom systeem. De methode wordt beschreven en  geanalyseerd in termen van het
algemene A* algoritme, en een nieuwe en complementaire methode voor het behandelen van
veranderingen,  differentieel A*, wordt geïntroduceerd.

Een en hetzelfde raamwerk kan bewegingen plannen voor mobiele robots,  nooduitgangen, robot-
armen, auto's, bulldozers en voertuigen op de snelweg.  Hoger-dimensionale ruimten worden
ingepast door de consistentie van de methode.  De sleutel tot de verandering van het gedrag en de
'persoonlijkheid' van een machine is de verandering van de zgn. nabuurschap ('neighborhood').

Het machinegedrag kan ook worden beïnvloed door definities van wat optimaal is.  Elk van deze
veranderingen kan gemakkelijk worden opgenomen in een module, en de oplossing kan snel
worden berekend.

Het aanpassen aan veranderingen in de werkomgeving van de machine kan snel  worden verricht
met behulp van differentieel A*. Omdat de machine zich  kan aanpassen, kan het in minder
gestructureerde werkomgevingen werken, en die werkomgevingen ook leren kennen. Een analyse
wordt gegeven die aangeeft voor  welke werkomgevingen A* dan wel differentieel A* zou
moeten worden toegepast om de bewegingen zo snel mogelijk te herberekenen. Als de  waarnem-
ingssystemen snel en nauwkeurig zijn, dan zullen de machines sneller en precieser kunnen rea-
geren dan mensen - nu nog steeds de kampioenen in  waarnemen en plannen.

Tenslotte bespreken we een gebied voor toekomstig onderzoekmogelijkheid voor een toepassing
die het raamwerk voor bewegingsplanning uit zou kunnen breiden naar het niveau  van taak-plan-
ning: rendez-vous plannen. Het doel van rendez-vous  planning is om de mogelijkheden te
bepalen voor het coördineren van de acties van meerdere machines  te coordineren, rekening hou-
dend met hun respectivelijke beperkingen en
optimaliseringscriteria.

Hoofdstuk 1 introduceert het probleem domein van de planning van optimale paden als deel van
het funktioneren van een autonoom systeem. Het beschrijft ook gerelateerd werk en geeft een
overzicht van dit proefschrift.

Hoofdstuk 2 bespreekt het bekende A* algoritme, dat efficiënt de globaal optimale oplossing van
het padplan probleem berekent. In het A* algoritme wordt het zoeken geleid door toegelaten heu-
ristieken ('admissible heuristics') die het zoeken concentreren in de meest waarschijnlijke richting
van de oplossing, en daardoor de zoektijd reduceren. Het begrip van een ongeïnitialiseerde node
en het specifieke gebruik van een gesorteerde 'heap' structuur voor het behandelen van de OPEN
nodes wordt geïntroduceerd om de prestatie van de A* implementatie te verbeteren. Een analyse
wordt gegeven die aantoont voor welke werkomgevingen gewoon A*, en voor welke differentieel
A* zou moeten worden toegepast om de bewegingen zo snel mogelijk te herberekenen.
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In hoofdstuk 3 wordt de A* methode toegepast op pad planning binnen autonome systemen. In
autonome systemen definieert een planner van een  hoger niveau het totale doel van de te plannen
beweging, en reflex- en  servo-regelaars voeren de geplande beweging veilig uit. Het doel is om
de optimale, botsingsvrije beweging naar het dichtsbijzijnde doel te bepalen.  De informatie die
nodig is voor de planner omvat een beschrijving van de verzameling van toegestane configuraties
voor de robot. Deze vormen samen de configuratieruimte. De nabuurschap ('neighborhood') van
mogelijk toegestane bewegingen tussen twee nodes is ook nodig. Met behulp van deze nabuursc-
hap kunnen aan iedere overgang kosten worden toegekend, die het optimaliteitscriterium repre-
senteren (kortste tijd, afstand, etc.). Vervolgens worden de verboden gebieden (typisch
overeenkomend met de obstakels) aangegeven in de configuratieruimte. Aan deze toestanden
kunnen oneindige kosten worden toegekend om te voorkomen dat de zoekprocedure deze toe-
standen als mogelijke kandidaten voor een optimaal pad beschouwt. De doeltoestand wordt
bepaald door de taakplanner, en de  begintoestand wordt verschaft door de huidige toestand van
het systeem. Vanuit deze toestand wordt een serie van overgangen bepaald tot het doel is bereikt.
Deze reeks vormt geleide-punten ('setpoints') voor het (reflexieve) controle systeem.

Slechts optimale paden worden gegenereerd en het zoeken wordt geleid door toegestane heu-
ristieken. In de toepassingsvoorbeelden van hoofdstuk 3 kan iedere applicatie het onderliggende
optimalisatie criteria gebruiken als de optimistische schatting (d.w.z. de toegestane heuristiek)
voor het zoeken. 

Een robot-arm met twee graden van vrijheid wordt door de methode bestuurd. De configu-
ratieruimte bestaat uit de verzameling van toegestane houdingen van de arm, gekarakteriseerd
door de gewrichtshoeken. De besproken robot is lichtelijk ongebruikelijk omdat beide gewrichten
volledig draaibaar zijn. De configuratieruimte geeft dan configuraties voor zowel schouder als
elleboog in het gebied van 0 tot 2 π, en periodiek overlappend. De besturing van de robot is bevat
in de nabuurschap van bewegingen, die voor  iedere beweging met kosten gepaard gaan. De kos-
ten voor het maken van een beweging in de nabuurschap wordt bepaald door het optimaliteitscri-
terium en een toegstane heuristiek (mogelijkerwijs gelijk aan nul). Verscheidene criteria worden
geïllustreerd, inclusief minimale communicatie, minimale afstand  van de eindeffector, en mini-
male tijdsduur. De toepassing op de robot met twee gewrichten benut deze uiteenlopende criteria
en heuristieken om de formule voor tijdsduur te testen. Hiermee valideren we de formule en iden-
tificeren we constanten voor de verschillende toepassingen. Tenslotte merken we op dat de plan-
ner het snelst werkt als de configuratieruimte het drukst bezet is met obstakeltoestanden. Hoe
meer obstakels er zijn die een berekening in de weg staan, des te sneller wordt een pad gevonden. 

De wijze van representatie van de configuratieruimte (een graaf) beïnvloedt de snelheid en pre-
cisie van de berekening in sterke mate. Intuïtief lijkt  een fijnere discretisatie tot een nauwkeuriger
oplossing te leiden, maar dit is niet altijd het geval. Het effect van een fijnere discretisatie is dat de
obstakels nauwkeuriger kunnen worden gerepresenteerd, omdat een toestand een obstakel is als
een willekeurig deel van de robot in één van de overeenkomstige poses een botsing zou veroorza-
ken.  De representatie van de nabuurschap speelt ook een belangrijke rol. Toename van de variatie
in het type buren (meer dan het aantal) in een nabuurschap kan de kwaliteit van het resulterende
plan aanmerkeljk vergroten. Het verdubbelen van het aantal buren (van 8 tot 16) voor de robot
met twee gewrichten leidt tot een 
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verbetering in nauwkeurigheid van 285%. Dit is een echte verbetering die veel minder overhead
in berekening kost dan een poging de discretisatie simpelweg te verdubbelen.

Eén van de praktische bezwaren van de methode is echter de tijd en ruimte nodig voor berekenin-
gen. Met name voor toepassingen in de robotica groeit het aantal toestanden exponentieel met het
aantal dimensies van de  configuratieruimte (dus met het aantal vrijheidsgraden van de robot).
Voor grote problemen (6 tot 8 vrijheidsgraden) moet men zorgvuldig  gebruik maken van discreti-
satie en ontkoppeling om ze op hedendaagse computers  te implementeren.

Tenslotte wordt de methode om het tijdsverbruik te bepalen uit hoofdstuk 2  toegepast op de
robotica voorbeelden van hoofdstuk 3. Het blijkt dat de tijd relatief laag is voor kostmaten die
opzoektabellen en een heuristiek van nul gebruiken, maar significant hoger voor berekende  heu-
ristieken.  Deze langere tijd kan ertoe leiden dat de gebruiker de niet-heuristische berekening van
oplossingen prefereert.

In hoofdstuk 4 worden paden gepland en uitgevoerd voor een  kinematisch meer gecompliceerd
autonoom systeem: een auto. De nabuurschap bevat nu de mogelijke locale bewegingen van de
auto. Deze worden afgeleid van de postie van de aandrijfwielen en de stuurwielen. Het optimale
pad wordt gedefinieerd als the minimale rijafstand, met de mogelijkheid voor- of achteruit te
bewegen. De obstakels worden rechtstreeks geometrisch getransformeerd voor iedere oriëntatie
van de auto. Het stapelen van alle uitkomsten levert de totale obstakeltransformatie. De doelcon-
figuratie  wordt met het user-interface gespecificeerd, en met heuristiek 0 (nul) wordt de manoeu-
vre voor alle mogelijke begintoestanden berekend. Zo worden  behoorlijk gecompliceerde
manoeuvres berekend en uitgevoerd. Een voorbeeld is een auto die verkeerd om in een parkeerp-
laats staat: hij rijdt eruit, doet zijn 'straatje keren' en een parkeersteek. Als alternatieve kostprijs
kan men 'alleen vooruit' bewegingen opleggen, om gewone verkeersmanoeuvres te plannen. De
rekentijd wordt gemeten met een hetzelfde mechanisme als in  hoofdstuk 2.

Om de geplande paden te testen werd de methode toegepast op een standaard radio-bestuurd
autootje, schaal 1:10. Het wagentje was bevat binnen een rechthoekige testopstelling, met twee
andere voertuigen als obstakels.  De afmeting van de testopstelling bepalen de begrenzingen van
de mogelijke posities, en daarmee de grootte van de configuratieruimte. De berekende configu-
ratieruimte bevat alle mogelijke optimale paden naar het doel. Dit wordt in 'common memory'
geladen, voor gebruik door het controle systeem. Een 'vision' systeem is geïntegreerd met het con-
trole systeem om de paden uit te voeren. Er zijn enige conversies nodig door de controller om
soepele betrouwbare bewegingen mogelijk te maken. Deze smeren de  discretisatiefout uit door
verder weg liggende streefpunten te bepalen, door de te regelen curve aan te passen aan de wer-
eldcoordinaten i.p.v. de gediscretiseerde (en geïdealiseerde) geplande coordinaten, en door een
stopconditie te definiëren die onvolkomenheden in discretisatie, besturing  en mechanisme onder-
vangt.

Ook andere voertuigen en omgevingen worden behandeld in hoofdstuk 4. Omdat de testopstelling
nogal klein was werd een simulatie van een grotere  werkomgeving gemaakt om aan te tonen dat
de oplossing goed schaalbaar is. In die simulatie kunnen meer complexe manoeuvres worden
gedemonstreerd. Om het gedrag van de auto te  veranderen in dat van een rupsvoertuig hoeven
alleen de nabuurschap en de basiskosten worden veranderd. Een rupsvoertuig heeft een eenvoudi-
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ger kinematica dan een auto, omdat hij om zijn as kan draaien. En we ondervangen ook het
bezwaar dat het plannen te langzaam zou zijn voor toepassingen op de snelweg. Door de beweg-
ing van het voertuig relatief i.p.v. absoluut te beschouwen laten we zien dat de kinematica van een
auto bij grote snelheid veel eenvoudiger is - i.h.b. kan de auto nu zijwaards bewegen t.o.v. andere
auto's, en is altijd aan de andere evenwijdig. Deze vereenvoudiging staat ons toe om kleine con-
figuratieruimten te gebruiken, en die zijn snel te berekenen. Met snelle sensoren kan het
gemakkelijker zijn een auto op een snelweg te besturen, dan er één te parkeren. 

Hoofdstuk 5 introduceert differentieel A* als een algemene en snelle methode om door A*
gegenereerde oplossingruimtes aan te passen als er  veranderingen plaatsvinden in de
onderliggende overgangen. De toegevoegde, verwijderde, verhoogde of afgenomen overgangen of
nodes worden  geïdentificeerd, en doorgegeven aan een verschil-machine  ('difference engine').
Deze berekent nodes en wist afhankelijke nodes uit, daarmee de OPEN nodes bepalend die nodig
zijn om de veranderde delen van de graaf opnieuw te genereren. Vaak beïnvloeden deze
veranderingen slechts een klein deel van de totale oplossingsgraaf die door A* berekend zou
worden. Elk type verandering en de benodigde acties worden gedefinieerd; ook worden gevallen
geïdentificeerd waarvoor geen actie nodig is; dit soort gevallen geven de meest duidelijke
besparing t.o.v. volle herberekening met A*.

Het differentieel A* algoritme wordt geanalyseerd voor ieder van de belangrijkste acties:
herberekening, uitwissen van invloed, en het toevoegen van een node aan de kandidaten; dit geeft
aan dat de belangrijkste overhead van differentieel A* de uitwisfunctie is. De mate waarin
toepassingen deze uitwisfunctie nodig hebben wordt daarmee het middel om te bepalen  wanneer
gebruik van differentieel A* voordeliger is dan volledig herberekenen met A*.

Veel van de karakteristieken van A* worden overgeërfd door differentieel A*,namelijk: de
berekening van optimale overgangen en topologie, de mogelijkheid om meerdere dimensies te
behandelen, en een tijdsduur die hoofdzakelijk een functie is van het aantal geëxpandeerde (OPEN)
nodes. Het voornaamste voordeel van differentieel A* is de snelle aanpassing in werkomgevingen
waarin de veranderingen slechts een deel van de oplossingsruimte  beïnvloeden.

In hoofdstuk 6 wordt de trade-off tussen differentieel A* en A* onderzocht. Het differentieel A*
algoritme wordt toegepast op een  padplanprobleem in de robotica waarin onverwachte
veranderingen optreden. In dit nieuwe gebruik kan de robot 1) blijven bewegen omdat de vorige 
oplossing meestal niet verandert, 2) obstakels op het pad ter plekke in zijn kennis opnemen en 3)
de beste manoeuvre maken op grond van de alle aanwezige  kennis. Dit stelt het systeem in staat
te 'leren' en de beste beslissing te nemen gebaseerd op de meest recente kennis van de wereld.

De tijdsduur van de methode wordt getest in een situatie met heuristiek 0 (nul). De tijd voor de drie
elementaire operaties wordt vergeleken met de tijd voor volledige herberkening. Er wordt
gevonden dat als minder dan  55% van de nodes worden gewist, differentieel A* meer efficient is
dan A*.

Differentieel A* is toepasbaar in situaties waarin thans gebruik gemaakt wordt van conventionele
A*, en kan de oplossingsnelheid vaak aanzienlijk  vergroten. Goede kandidaatproblemen zijn
problemen met veranderingen in de kostprijs van overgangen, en hoofdzakelijk stabiele doelen met
wisselende beginpunten.

Hoofdstuk 7 bespreekt de inzichten die door dit onderzoek zijn verkregen, en geeft suggesties voor
toekomstig onderzoek. Dit hoofdstuk verwijst naar appendix C, waarin een inleiding wordt
gegeven in een nieuwe methode voor rendez-vous planning.




