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Reziumė 
Disertacijoje nagrinėjami autonominių sausumos kelių transporto priemonių ju-
dėjimo dėsningumai, kai judėjimo valdymui yra naudojamos skirtingos valdymo 
sistemos. Autonominės kelių transporto priemonės valdymo sistemos kūrimas su-
sideda iš tokių uždavinių sprendimo, kaip duomenų apdorojimo sistemos, judė-
jimo maršruto planavimo ir valdymo algoritmų kūrimas. Nors vienam iš valdymo 
sistemą sudarančių algoritmų veikiant nepakankamai patikimai, daugeliu atvejų 
nebus galima užtikrinti saugaus, tikslaus ir stabilaus autonominės kelių transporto 
priemonės judėjimo. Dėl šios priežasties patikimas valdymo sistemos veikimas 
yra vienas iš svarbiausių veiksnių, nuo kurio priklausys sklandus autonominių 
kelių transporto priemonių integravimas į transporto priemonių eismą. 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatū-
ros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas ir trylika priedų. 

Įvadiniame skyriuje įvardijama tiriamoji problema, darbo aktualumas, apra-
šomas tyrimų objektas, suformuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai. Taip pat 
aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė 
reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos disertacijos tema auto-
riaus paskelbtos publikacijos, pranešimai mokslinėse konferencijose ir semina-
ruose bei disertacijos struktūra. 

Pirmajame skyriuje yra pateikiama su disertacijos tema susijusių mokslinių 
darbų apžvalga. Aprašoma autonominių kelių transporto priemonių klasifikavimo 
sistema, analizuojami matematiniai modeliai, judėjimo maršrutų planavimo ir 
valdymo algoritmai, kurie yra taikomi kuriant autonominių kelių transporto 
priemonių valdymo sistemas. 

Antrajame skyriuje aprašomas judėjimo maršrutų planavimo ir valdymo 
algoritmų, taip pat neadaptyvios ir adaptyvios valdymo sistemų kūrimas. 

Trečiajame skyriuje pateikiama eksperimentinių tyrimų metodika, aprašomas 
sukurtas pirmojo lygio autonominės kelių transporto priemonės prototipas ir jame 
panaudota nuoseklioji duomenų perdavimo sąsaja. Atliekama eksperimentinių 
važiavimų metu gautų duomenų analizė. 

Disertacijos tema yra paskelbti aštuoni moksliniai straipsniai: du – mokslo 
žurnaluose įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, 
du – kitų duomenų bazių mokslo žurnaluose, keturi – recenzuojamose tarptautinių 
konferencijų medžiagose. 
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Abstract 
In the thesis, the movement patterns of autonomous road vehicles, when different 
control systems are applied, are investigated and discussed. Development of the 
control system for the autonomous road vehicle consists of such tasks as the de-
velopment of the communication system, and the development of the path plan-
ning and control approaches. Even when one of the algorithms, which constitute 
the control system, does not operate reliably enough, in most cases it will not be 
possible to ensure a safe, accurate, and stable movement of the autonomous road 
vehicle. Due to this reason, proper performance of the control system is one of the 
key factors, which is going to have a significant influence on the successful 
integration of the autonomous road vehicles into the traffic. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, general conclu-
sions, the list of the references, the list of the publications of the author on the 
subject of the thesis and thirteen annexes. 

In the introduction the research problem and the relevance of the thesis are 
named, the object of the research, the aim and tasks of the thesis are also formu-
lated. Furthermore, the research methods, the scientific novelty of the thesis, the 
practical significance of the achieved results and the defended statements are 
described. At the end of the introduction the author's publications concerning the 
investigated topic, the presentations at conferences and seminars, and the structure 
of the thesis are provided. 

First chapter presents the literature review of the scientific research papers 
which are related to the topic of the thesis. The classification system of the 
autonomous road vehicles is described, and the mathematical models, path plan-
ning and control algorithms, which are applied when developing the control sys-
tems of the autonomous road vehicles, are analysed. 

Second chapter presents and describes the development of the path planning 
and control algorithms, as well as the development of the non-adaptive and 
adaptive control systems. 

In the third chapter the methods of experimental research, the developed first 
level autonomous road vehicle prototype and the communication system of the 
vehicle are described. The analysis of the results of the experimental test drives is 
performed. 

Eight research papers on the subject of the thesis have been published: two 
publications have been published in scientific journals that are included in the 
Clarivate Analytics Web of Science database, two have been published in other 
peer-reviewed journals, and four publications have been published in the  
peer-reviewed proceedings of international conferences. 
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Žymėjimai 

Simboliai 
, i   – posūkio kampas / kampas tarp gretimų judėjimo atkarpų; 
id  – globaliojo judėjimo maršruto geometrinių apribojimų navigaciniai taškai; 
  – apibendrintas transporto priemonės įstrižojo riedėjimo kampas; 
  – pirminės vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmės; 
G  – galutinės vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmės; 
max  – maksimalus vairuojamųjų ratų pasukimo kampas; 
r  – eksperimentinės vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmės; 
S  – vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmės, sugeneruotos taikant Stanlio metodą; 
T  – vairuojamųjų ratų pasukimo kampo trikdžiai; 
k  – derinimo koeficientas; 
L  – transporto priemonės ratų bazė; 
P  – Bezjė kreivės koordinačių vektorius; 
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iP  – Bezjė kreivę apibūdinantys navigaciniai taškai; 
ir  – optimizuotas Dubinso apskritiminės kreivės spindulys; 

,max minr r  – maksimalus ir minimalus apsisukimo spinduliai; 
tq  – autonominės transporto priemonės teorinių judėjimo koordinačių vektorius; 
,r iv v  – eksperimentinis ir teorinis autonominės transporto priemonės judėjimo greičiai; 

1,i iw w  – globalųjį judėjimo maršrutą apibūdinantys navigaciniai taškai; 
, ,e r tx x x  – judėjimo išilgine ašimi koordinačių nuokrypis, eksperimentinės judėjimo 

išilgine ašimi koordinatės, teorinės judėjimo išilgine ašimi koordinatės; 
, ,e r ty y y  – judėjimo skersine ašimi koordinačių nuokrypis, eksperimentinės judėjimo 

skersine ašimi koordinatės, teorinės judėjimo skersine ašimi koordinatės; 
, ,e r t    – posūkio kampo apie vertikalią ašį nuokrypis, eksperimentinis posūkio 

kampas apie vertikalią ašį, teorinis posūkio kampas apie vertikalią ašį. 
Santrumpos 
ATP  – autonominė kelių transporto priemonė; 
AVVĮ – automatizuotas vairaračio valdymo įrenginys; 
GRGD – grįžtamuoju ryšiu gaunami duomenys; 
GRSD – grįžtamuoju ryšiu siunčiami duomenys; 
MPC  – modeliu prognozuojamas valdymas (angl. Model predictive control); 
NT  – navigacinis taškas; 
PID  – proporcinis – integralinis – diferencialinis valdymo metodas; 
SMC  – kintančios būsenos valdymo metodas (angl. Sliding mode control); 
UART – universalus asinchroninis siųstuvas-imtuvas; 
VRPK – vairuojamųjų ratų pasukimo kampas. 
Sąvokos 
Adaptyvus valdymas – valdymas, kai išėjimo kintamieji yra generuojami remiantis 
grįžtamuoju ryšiu perduodamais duomenimis apie valdymo rezultatų kokybę apibūdinan-
čius parametrus. 
Apribotoji aplinka – autonominės kelių transporto priemonės judėjimo aplinka, kurioje 
galioja geometriniai apribojimai. 
Duomenų buferis – tarpinis duomenų atminties įrenginys, reikalingas duomenų mainų 
metu duomenų perdavimo greičių, duomenų rinkinių dydžių bei duomenų perdavimo 
pradžios ir pabaigos momentų skirtumų suderinimui. 
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Globalusis judėjimo maršrutas – autonominės kelių transporto priemonės judėjimo 
koordinatės nuo pradinio iki galinio navigacinių taškų. 
Judėjimo maršrutas – bendroji sąvoka, apibūdinanti valdymo sistemos suplanuotas auto-
nominės kelių transporto priemonės judėjimo koordinates. 
Judėjimo nuokrypis – skirtumas tarp teorinių ir eksperimentinių autonominės kelių 
transporto priemonės judėjimo koordinačių. 
Kintančios judėjimo sąlygos – autonominės kelių transporto priemonės judėjimas 
svyruojant judėjimo greičiui, keičiantis judėjimo aplinkai ar judėjimo maršrutui, veikiant 
trikdžiams ar kitiems veiksniams, dėl kurių gali susidaryti judėjimo nuokrypiai. 
Lokalusis judėjimo maršrutas – autonominės kelių transporto priemonės judėjimo 
koordinatės tam tikroje, perplanuotoje globaliojo judėjimo maršruto, atkarpoje. 
Navigacinis taškas – autonominės kelių transporto priemonės judėjimo maršruto planavi-
mui reikalingas koordinačių plokštumos taškas. 
Neadaptyvus valdymas – valdymas, kai išėjimo kintamieji yra generuojami remiantis 
grįžtamuoju ryšiu perduodamais duomenimis apie išėjimo kintamųjų reikšmių pokytį. 
Neapribotoji aplinka – autonominės kelių transporto priemonės judėjimo aplinka, kurioje 
negalioja geometriniai apribojimai. 
Patikimas planavimo algoritmo veikimas – planavimo algoritmo veikimas, kai algoritmo 
planuojami maršrutai yra tolydūs, vientisi, saugūs (išvengiama susidūrimo su kliūtimi) ir 
techniškai įveikiami. 
Patikimas valdymo algoritmo veikimas – valdymo algoritmo veikimas, kai autonominės 
kelių transporto priemonės judėjimas suplanuotais maršrutais yra tikslus ir stabilus. 
Planavimo algoritmas – autonominės kelių transporto priemonės judėjimo maršrutų (ju-
dėjimo koordinačių) planavimo algoritmas, sudarytas iš vieno ar kelių planavimo metodų. 
Sąlyginai nedidelis judėjimo greitis – autonominės kelių transporto priemonės judėjimo 
greitis, kuris neviršija 5 m/s (�� ≤ 5 m/s). Greičiui esant sąlyginai nedideliam, modelia-
vimo metu nevertinami judėjimą apibūdinantys dinaminiai parametrai. 
Skersinio judėjimo valdymas – skersinis autonominės kelių transporto priemonės judėji-
mas yra valdomas keičiant vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmes. 
Stabilus judėjimas – judėjimas, kai pasibaigus trikdančiajam išorinių veiksnių poveikiui 
autonominė kelių transporto priemonė vėl pradeda judėti suplanuotu maršrutu. 
Techniškai įveikiamas judėjimo maršrutas – maršrutas be lūžio taškų, kuriuo autonominei 
kelių transporto priemonei, įvertinus jos techninius apribojimus, įmanoma judėti. 
Tikslus judėjimas – judėjimas, kai realaus judėjimo nuokrypis nuo suplanuotojo maršruto 
nesusidaro, o koordinačių nuokrypių reikšmės yra lygios nuliams. 
Valdymo algoritmas – autonominės kelių transporto priemonės valdymo algoritmas, 
sudarytas iš vieno ar kelių valdymo metodų. 
Valdymo sistema – autonominės kelių transporto priemonės judėjimo maršrutų planavi-
mui bei valdymui skirta sistema, kurią sudaro transporto priemonės matematinis modelis, 
duomenų rinkimo ir apdorojimo, judėjimo maršrutų planavimo bei valdymo algoritmai. 
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Įvadas 

Problemos formulavimas 
Viena iš pagrindinių autonominės kelių transporto priemonės sistemų, nuo kurios 
priklauso autonominio judėjimo galimybės, yra valdymo sistema. Moksliniuose 
darbuose vis dar daug dėmesio skiriama neadaptyvių valdymo sistemų, suside-
dančių iš pavienių planavimo ir valdymo metodų, kūrimui. Pagrindinis neadapty-
vių valdymo sistemų trūkumas – tokiose sistemose valdymas yra atliekamas 
atsižvelgiant į valdymo signalų reikšmių pokytį. Tai reiškia, kad neadaptyvių 
valdymo sistemų veikimas yra efektyvus tik esant konkrečioms ir iš anksto 
žinomoms autonominio judėjimo sąlygoms. Siekiant užtikrinti autonominio judė-
jimo saugumą viešajame eisme, kai judėjimo sąlygos yra kintančios, neadaptyvių 
valdymo sistemų taikymas nėra tikslingas. Dėl šios priežasties yra svarbu kurti ir 
taikyti tokias valdymo sistemas, kurios būtų tinkamos autonominio judėjimo 
valdymui, esant kintančioms judėjimo sąlygoms. 

Darbo aktualumas 
Autonominio judėjimo saugumas, judėjimo sąlygoms esant kintančioms, tiesio-
giai priklauso nuo valdymo sistemos savybių. Valdymo sistemai nevertinant 



2 ĮVADAS 

 

valdymo rezultatų kokybę, judėjimą ir judėjimo aplinką apibūdinančių parametrų, 
daugeliu atvejų nebus galima užtikrinti saugaus autonominio judėjimo. 

Adaptyvios valdymo sistemos naudojimas autonominėje kelių transporto 
priemonėje realiuoju laiku leidžia įvertinti atsirandančius judėjimo nuo supla-
nuoto maršruto nuokrypius. Tokiu būdu užtikrinamas tikslesnis autonominio 
judėjimo valdymas, kadangi valdymo signalai yra generuojami atsižvelgiant į 
realias autonominės kelių transporto priemonės judėjimo koordinates. Iš 
autonominėje kelių transporto priemonėje esančių jutiklių gaunamą informaciją 
apie judėjimo greitį bei judėjimo aplinką panaudojus planuojant judėjimo marš-
rutus ir derinant valdymo sistemą, taip pat yra užtikrinamas valdymo sistemos 
prisitaikymas prie nenumatytų autonominio judėjimo sąlygų pasikeitimų. Nuola-
tinis generuojamų valdymo signalų reikšmių tikslinimas valdymo sistemai prisi-
taikant prie judėjimo sąlygų pasikeitimų, leistų didinti autonominio judėjimo sau-
gumą esant kintančioms judėjimo sąlygoms, pavyzdžiui, judant miestų gatvėmis. 

Tyrimų objektas 
Darbo tyrimų objektas – autonominės kelių transporto priemonės skersinio 
judėjimo adaptyvi valdymo sistema. 

Darbo tikslas 
Atlikus matematinį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimus, sukurti autonomi-
nės kelių transporto priemonės skersinio judėjimo adaptyvią valdymo sistemą, 
kuri užtikrintų techniškai įveikiamų judėjimo maršrutų planavimą ir tikslų bei 
stabilų autonominį judėjimą, esant kintančioms judėjimo sąlygoms. 

Darbo uždaviniai 
Darbo tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai: 

1. Autonominę kelių transporto priemonę vertinant, kaip tarpdisciplini-
nių tyrimų objektą, išanalizuoti esamus judėjimo maršrutų planavimo 
ir valdymo algoritmus. 

2. Sudaryti autonominės kelių transporto priemonės globaliojo ir loka-
liojo judėjimo maršrutų planavimo algoritmus, kurie užtikrintų saugių 
ir techniškai įveikiamų judėjimo maršrutų planavimą. 
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3. Sudaryti autonominės kelių transporto priemonės skersinio judėjimo 
valdymo algoritmą, kuris realiuoju laiku vertintų judėjimą suplanuo-
tuoju maršrutu apibūdinančius parametrus, koreguotų valdymo kinta-
muosius, užtikrintų stabilų bei tikslų judėjimą suplanuotuoju maršrutu. 

4. Užtikrinti duomenų perdavimą ir sąveiką tarp sudarytų judėjimo marš-
rutų planavimo bei skersinio judėjimo valdymo algoritmų. 

5. Atlikti autonominės kelių transporto priemonės judėjimo suplanuotais 
maršrutais eksperimentinius tyrimus ir remiantis gautaisiais 
eksperimentinių tyrimų duomenimis išanalizuoti sukurtos adaptyvios 
valdymo sistemos veikimo patikimumą. 

Tyrimų metodika 
Darbe taikomi teoriniai ir eksperimentiniai tyrimų metodai. Matematinis mode-
liavimas, judėjimo maršrutų planavimo ir valdymo algoritmų kūrimas, duomenų 
perdavimo sistemos kūrimas, taikomų metodų ir sukurtų algoritmų analizė, taip 
pat duomenų įrašymas bei apdorojimas, atlikti naudojant programinį paketą 
MATLAB / Simulink. Eksperimentiniai tyrimai atlikti naudojant pirmojo lygio au-
tonominės kelių transporto priemonės prototipą, kuriame buvo įrengtas automati-
zuotas vairaračio valdymo įrenginys, programuojamas mikrovaldiklis Arduino, 
kompiuteris su programiniu paketu MATLAB / Simulink ir Corrsys-Datron 
dinaminių parametrų matavimo įranga. 

Darbo mokslinis naujumas 
Rengiant disertaciją buvo gauti šie transporto inžinerijos mokslui nauji rezultatai: 

1. Sukurti originalūs mišrieji globaliųjų ir lokaliųjų autonominio 
judėjimo maršrutų planavimo algoritmai, kurių veikimas yra pagrįstas 
skirtingų planavimo metodų derinių taikymu. 

2. Nustatytas derinimo koeficiento ir autonominės kelių transporto 
priemonės judėjimo greičio daromas poveikis Stanlio metodo sugene-
ruotų vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmių svyravimams. 

3. Sudaryta Stanlio metodo derinimo koeficiento ir autonominės kelių 
transporto priemonės judėjimo greičio funkcinė priklausomybė. 
Įvertinus sudarytą funkcinę priklausomybę, sukurtos tiesinė ir 
netiesinė Stanlio metodo derinimo funkcijos. 
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4. Autonominės kelių transporto priemonės prototipo valdymui pritai-
kyta nuoseklioji duomenų perdavimo sąsaja. Nustatytos optimalios 
duomenų perdavimo realiuoju laiku dažnio reikšmės. 

5. Sukurta originali uždarojo kontūro adaptyvi valdymo sistema, kuri 
realiuoju laiku valdymo signalus generuoja remiantis autonominį ju-
dėjimą ir valdymo proceso rezultatus apibūdinančių parametrų reikš-
mėmis. Sukurtos adaptyvios valdymo sistemos efektyvumas įrodytas 
eksperimentiniais tyrimais: esant sąlyginai mažiems judėjimo grei-
čiams (� ≤ 5 m/s) valdymo sistema tinka skirtingų autonominių kelių 
transporto priemonių skersinio judėjimo valdymui judant įvairiais 
suplanuotais maršrutais. 

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 
Gautieji tyrimų rezultatai leidžia praplėsti žinias apie autonominį judėjimą, kai 
autonominės kelių transporto priemonės judėjimo greitis nepastoviai kinta ir 
nesutampa su numatytu teoriniu judėjimo greičiu. Tokios žinios yra ypatingai 
svarbios tobulinant autonominių kelių transporto priemonių valdymo sistemas. 

Sudaryta Stanlio metodo derinimo koeficiento ir autonominės kelių 
transporto priemonės judėjimo greičio funkcinė priklausomybė gali būti naudo-
jama siekiant patobulinti Stanlio metodą. Sukurtos Stanlio metodo derinimo funk-
cijos yra tinkamos efektyviam Stanlio metodo derinimui, nepriklausomai nuo to, 
kokioje autonominės kelių transporto priemonės valdymo sistemoje Stanlio me-
todas bus naudojamas. Sukurta uždarojo kontūro adaptyvi valdymo sistema gali 
būti taikoma įvairių lygių autonominėse kelių transporto priemonėse judėjimo 
maršrutų planavimui ir autonominio judėjimo (vairuojamųjų ratų pasukimo 
kampo) valdymui, kai judėjimas vyksta sąlyginai nedideliu greičiu. 

Ginamieji teiginiai 
1. Pavienių metodų ir neadaptyvių valdymo sistemų taikymas autonomi-

nio judėjimo valdymui nėra tikslingas, kadangi daugeliu atvejų nebus 
galima užtikrinti techniškai įveikiamų judėjimo maršrutų planavimo ir 
stabilaus bei tikslaus judėjimo suplanuotaisiais maršrutais, kai 
judėjimo sąlygos yra kintančios. 

2. Bezjė kreivę aprašančių navigacinių taškų išraiškose įvertinus 
autonominį judėjimą apibūdinančius parametrus ir suformulavus 
funkcinę priklausomybę tarp parinktų navigacinių taškų, penktosios ir 
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aukštesnių eilių Bezjė lygtys yra tinkamos vientisų, tolydžių ir 
techniškai įveikiamų autonominio judėjimo maršrutų planavimui. 

3. Realiuoju laiku vykstančio judėjimo metu atliekant adaptyvios val-
dymo sistemos derinimą, šis derinimas turi būti atliekamas nepertrau-
kiamai bei įvertinant ryšį tarp valdymo proceso rezultatų ir autonomi-
nės kelių transporto priemonės judėjimą apibūdinančių parametrų. 

Darbo rezultatų aprobavimas 
Disertacijos tema yra paskelbti aštuoni moksliniai straipsniai: du – mokslo žurna-
luose įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę (Skačkaus-
kas, Sokolovskij 2019; Skačkauskas, Sokolovskij 2018a); du – kitų duomenų 
bazių mokslo žurnaluose (Skačkauskas, Sokolovskij 2018b; Skačkauskas 
et al. 2017a); keturi – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose 
(Skačkauskas et al. 2020; Skačkauskas et al. 2018; Skačkauskas et al. 2017b; 
Skačkauskas et al. 2016). 

Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti septyniose mokslinėse 
konferencijose bei seminaruose Lietuvoje ir užsienyje: 

− Tarptautinėje konferencijoje Vision Zero for Sustainable Road Safety in 
Baltic Sea Region 2019 m. Taline (Estija); 

− Tarptautinėje konferencijoje Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication 2019 m. Rygoje (Latvija); 

− Tarptautinėje konferencijoje Transport Means 2018 m. Trakuose; 
− Tarptautinėje konferencijoje Reliability and Statistics in Transportation 

and Communication 2018 m. Rygoje (Latvija); 
− Tarptautiniame doktorantų seminare Sci-Bi: Digitalization in Logistics 

and Transport Transporto ir telekomunikacijų institute (Ryga, Latvija) 
2018 m., spalio 16 d; 

− Tarptautinėje konferencijoje Transport Means 2017 m. Juodkrantėje; 
− Tarptautinėje konferencijoje Transport Means 2016 m. Kaune. 

Disertacijos struktūra 
Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados. Taip pat yra trylika 
priedų. 

Darbo apimtis yra 173 puslapiai be priedų, tekste panaudotos 86 numeruotos 
formulės, 53 paveikslai ir 9 lentelės. Rašant disertaciją buvo panaudota 116 
literatūros šaltinių. 
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1 
Autonominių kelių transporto priemonių valdymo ir judėjimo dėsningumų tyrimų apžvalga 

Skyriuje pateikiama bendroji autonominių kelių transporto priemonių, kaip 
mokslinių tyrimų objekto apžvalga, aprašoma jų klasifikavimo sistema. Apžvel-
giami moksliniuose darbuose sudaromi ir taikomi matematiniai modeliai, judė-
jimo maršrutų planavimo ir valdymo užduočių atlikimo algoritmai. Apibrėžiamos 
pagrindinės problemos, su kuriomis yra susiduriama kuriant judėjimo maršrutų 
planavimo ir valdymo užduočių atlikimo algoritmus. 

Skyriaus tematika paskelbtos trys publikacijos (Skačkauskas et al. 2016; 
Skačkauskas et al. 2017a; Skačkauskas et al. 2017b). 

1.1. Autonominių kelių transporto priemonių, kaip 
mokslinių tyrimų objekto, apžvalga 
Laikoma, kad autonominių kelių transporto priemonių ir jų valdymo sistemų 
kūrimas bei analizavimas, kaip atskira mokslinių tyrimų kryptis, buvo išskirta 
apie 1980 m., E. Dickmansui sukūrus pirmąją transporto priemonę, kurios 
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automatizuotas vairaračio valdymas buvo grindžiamas vaizdinių duomenų, gau-
namų iš automobilyje įrengtų papildomų vaizdo kamerų, analize (Lantos, Marton 
2011). Nors tobulėjant technologinėms sistemoms autonominės kelių transporto 
priemonės pradėtos analizuoti kaip tarpdisciplininių tyrimų objektas, atsižvelgiant 
į ryšius tarp transporto priemonių dinamikos, automatinio valdymo teorijos, ma-
tematinio programavimo, informacinių technologijų ir kitų įvairių tyrimų krypčių, 
tačiau aiškios gairės, apibūdinančios autonominės kelių transporto priemonės 
sampratą, ilgą laikotarpį nebuvo suformuluotos (Maurer et al. 2016). Taigi, 
įvairūs automobiliai su aktyviojo saugumo sistemomis ar kitokios automatizuotos 
transporto priemonės dažnai būdavo klaidingai įvardinamos, kaip tam tikros 
autonominės kelių transporto priemonės (Cheng 2011). Dėl šios priežasties JAV 
Nacionalinė kelių eismo saugumo agentūra 2013 m. išskyrė pagrindinius autono-
minių kelių transporto priemonių (ATP) lygius (NHTSA 2013). Transporto sek-
toriaus ateitį vis stipriau pradėjus sieti su ATP, Tarptautinė automobilių inžinierių 
asociacija taip pat parengė abstrakčias ATP klasifikavimo (SAE J3016 2014) bei 
bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme (SAE J3018 2015) gaires. Parengtos 
klasifikavimo gairės 2016 m. buvo detalizuotos (SAE J3016 2016) ir pradėtos 
naudoti, kaip vieninga ATP klasifikavimo sistema. Siekiant didinti visuomenės 
supratimą apie ATP, 2019 m. Tarptautinė automobilių inžinierių asociacija dar 
kartą atnaujino ATP klasifikavimo gaires bei išsamiau apibūdino sąveiką tarp 
vairuotojo ir skirtingų lygių ATP (SAE J3016 2019). Svarbu įvardinti, kad 
transporto priemonės su įvairiomis pagalbinėmis sistemomis, kurios apie galimas 
kliūtis ir eismo sąlygų pasikeitimus tik informuoja vairuotoją, nėra autonominės. 
Detalios autonomiškumo lygių klasifikavimo gairės yra pateikiamos 1.1 lentelėje. 

Chappell (1983) vienas iš pirmųjų ATP aprašė, kaip kompleksinį tyrimų 
objektą, sudarytą iš skirtingų sistemų, iš kurių kiekviena atlieka atskiras funkcijas, 
tačiau sąveikauja tarpusavyje. Svarbiausioji – ATP valdymo sistema. Amer 
et al. (2017) nurodo, kad kuriant valdymo sistemas skirtingų lygių ATP, yra 
sprendžiami ATP padėties nustatymo, judėjimo maršrutų planavimo ir valdymo 
užduočių atlikimo uždaviniai, o šių uždavinių sprendimas yra susijęs su ATP, kaip 
valdomos sistemos, matematiniu modeliavimu. Remiantis šaltiniu (Kala 2016) 
galima teigti, kad sprendžiami bendrieji uždaviniai yra detalizuojami, valdymo 
sistemos struktūros kūrimą nusakant, kaip hierarchinį procesą, vykdomą etapais: 

1. I etapas – įėjimo kintamųjų rinkimas ir apdorojimas (angl. sensing and 
perception). Etapas apima valdymo sistemos struktūros kūrimo dalį, kuri 
yra susijusi su ATP padėties erdvėje ar plokštumoje nustatymu, ATP 
supančios aplinkos ir jos pokyčių stebėjimu bei vertinimu, duomenų apie 
atitinkamus įėjimo kintamuosius rinkimu ir jų apdorojimu. 

2. II etapas – planavimas (angl. planning). Valdymo sistemos struktūros 
kūrimo etapas, susijęs su duomenų apie atitinkamus įėjimo kintamuosius 
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panaudojimu planuojant saugius ATP judėjimo maršrutus. Šis etapas yra 
tiesiogiai susijęs su judėjimo maršrutų planavimo algoritmų sudarymu. 

3. III etapas – valdymas (angl. control). Valdymo sistemos struktūros 
kūrimo etapas, susijęs su valdymo algoritmais, kurie yra skirti užtikrinti 
saugų, stabilų, tikslų ir patikimą ATP judėjimą suplanuotuoju maršrutu. 

1.1 lentelė. Autonomiškumo lygių klasifikacija (SAE J3016 2016) 
Table 1.1. Levels of driving autonomy (SAE J3016 2016) 

Autonomišku- 
mo lygis 

Vairaračio ir  
paminų  

valdymas 
Supančios  
aplinkos  

stebėjimas 
Įvairių val-

dymo užduo-
čių atlikimas 

Judėjimas  
skirtingais  
režimais 

Vairuotojas stebi transporto priemonę supančią aplinką 
Nulinis, neau-
tonominė TP Vairuotojas Vairuotojas Vairuotojas – 

Pirmasis,  
pagalbinė  
sistema 

Vairuotojas ir 
autonominės 

sistemos 
Vairuotojas Vairuotojas 

Galimi tik tam 
tikri judėjimo 

režimai 
Antrasis, dali-
nis autonomiš-

kumas 
Autonominės 

sistemos Vairuotojas Vairuotojas 
Galimi tik tam 
tikri judėjimo 

režimai 
Transporto priemonėje įdiegtos sistemos stebi supančią aplinką 

Trečiasis, apri-
botasis auto-
nomiškumas 

Autonominės 
sistemos 

Autonominės 
sistemos Vairuotojas 

Galimi tik tam 
tikri judėjimo 

režimai 
Ketvirtasis, 

aukštas auto-
nomiškumas 

Autonominės 
sistemos 

Autonominės 
sistemos 

Autonominės 
sistemos 

Galimi tik tam 
tikri judėjimo 

režimai 
Penktasis,  

visiškas auto-
nomiškumas 

Autonominės 
sistemos 

Autonominės 
sistemos 

Autonominės 
sistemos 

Galimi įvairūs 
judėjimo  
režimai 

 
Taigi, ATP valdymo sistema yra apibrėžiama, kaip sistema, sudaryta iš ATP 

matematinio modelio, duomenų rinkimo ir apdorojimo, judėjimo maršrutų plana-
vimo ir valdymo algoritmų. Svarbu paaiškinti, kad ATP valdymo sistemų paskirtis 
yra tokių autonominio judėjimo maršrutų planavimas, kuriais ATP būtų įmanoma 
saugiai autonomiškai judėti be žmogiškųjų įsikišimų. Bendruoju atveju ATP val-
dymo sistemos neskirtos taikyti esant specialioms judėjimo sąlygoms, pavyzdžiui, 
norint judėti ties dinaminio stabilumo riba, kai vairuotojas dar turėtų galimybę 
suvaldyti kritiniu greičiu judantį automobilį. Zhang et al. (2018a) ir Brombacher 
(2014) darbuose yra teigiama, kad būtent naujų bei patikimų judėjimo maršrutų 
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planavimo ir valdymo algoritmų kūrimas bei taikymas, atsižvelgiant į galiojančius 
įvairius ATP judėjimo dėsningumų ir ATP supančios aplinkos apribojimus, yra 
vieni iš svarbiausiųjų veiksnių, nuo kurių priklauso greitesnis saugų autonominį 
judėjimą užtikrinančių technologijų tobulėjimas bei sėkmingas ATP, kaip pilna-
verčių eismo dalyvių, integravimas į transporto sistemą. Atitinkamai, yra aišku, 
kad siekiant didinti eismo saugumą į transporto sistemą integruojant ATP, 
progresas kuriant ir analizuojant naujus judėjimo maršrutų planavimo ir valdymo 
algoritmus, turėtų būti spartesnis. Dėl šios priežasties įvairūs tokio tipo algoritmai 
yra sudaromi dideliame skaičiuje mokslinių darbų. Šiame skyriuje toliau yra 
atliekama moksliniuose darbuose sudaromų ir taikomų ATP matematinių 
modelių, judėjimo maršrutų planavimo ir valdymo algoritmų apžvalga bei analizė. 

1.2. Autonominių kelių transporto priemonių 
matematinių modelių apžvalga 
Kuriant naujus judėjimo maršrutų planavimo ir valdymo algoritmus, kritiškai 
svarbu yra įvertinti tai, kad kuriamų algoritmų bei visos valdymo sistemos pati-
kimumas ir praktinio pritaikymo galimybės priklauso nuo ATP, kaip valdomos 
sistemos, matematinio aprašymo. Per daug sudėtingas ATP matematinis modelis 
gali apsunkinti valdymo proceso vyksmą, o nepakankamai detalus – neužtikrinti 
reikiamo valdymo proceso tikslumo ir patikimumo. ATP matematinis modelis yra 
reikšminga valdymo sistemos sudedamoji dalis, vertinant dviem atžvilgiais (Amer 
et al. 2017): 1. Valdymo sistemos analizė ir derinimas; 2. Racionalaus valdymo 
dėsnio formulavimas. Sprendžiant ATP valdymo uždavinį ir ATP modeliuojant, 
kaip valdomą sistemą, ATP elgsena daugeliu atvejų yra aprašoma taikant horizon-
taliųjų jėgų modelius, priimant prielaidą, kad vertikalioji transporto priemonių di-
namika yra nevertinama. ATP mokslinių tyrimų kryptyje tokie ATP matematiniai 
modeliai yra įvardinami, kaip valdymo modeliai (angl. handling models). 

Moksliniuose darbuose ATP horizontaliųjų jėgų matematiniai modeliai yra 
grindžiami teiginiu, kad ATP yra neholonominė sistema (Al-Mayyahi et al. 2015). 
Valdymo teorijoje laikoma, kad nagrinėjama sistema yra holonominė tuomet, 
jeigu jos bendras nepriklausomų kintamųjų – laisvės laipsnių skaičius atitinka 
reliatyviųjų judesių, kuriuos galima valdyti, skaičių (Katrakazas et al. 2015). 
Skakauskas (2012) pateikia tokį apibrėžimą: holonominė sistema yra suvaržyta 
tik geometriniais ryšiais, neholonominė – ir diferencialiniais ryšiais. Įvertinus 
holonominės sistemos sampratą, yra aišku, kad holonominė sistema gali judėti bet 
kokia kryptimi plokštumoje, nepriklausomai nuo jos posūkio kampo apie vertika-
lią ašį. Analizuojant neholonominių sistemų judėjimą būtina įvertinti ne tik siste-
mos koordinačių pokytį, bet ir posūkio kampą apie vertikalią ašį. Taigi ATP mo-
deliuojant, kaip neholonominę sistemą, jos padėtis plokštumoje yra apibrėžiama 



1. AUTONOMINIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYMO IR JUDĖJIMO... 11 

 

dviem koordinatėmis ir posūkio kampu apie ašį, statmeną nagrinėjamai plokštu-
mai. ATP padėties plokštumoje vektorius išreiškiamas (You et al. 2015): 
  T

t t t tx y q . (1.1) 
Atsižvelgus į ATP horizontaliųjų jėgų matematiniuose modeliuose vertinamų 

parametrų kiekį ir jų kompleksiškumą, šie yra skirstomi į geometrinius, kinema-
tinius ir dinaminius valdymo modelius. Geometriniai horizontaliųjų jėgų ATP 
modeliai yra tinkami norint apibrėžti ryšį tarp ATP geometrinių matmenų, padė-
ties plokštumoje ir judėjimo maršruto spindulio, neatsižvelgiant į judėjimo greitį, 
pagreitį bei veikiančias jėgas. Tokiems modeliams nėra reikalingas didelis pradi-
nių duomenų kiekis. Būtent dėl šios priežasties geometriniai ATP modeliai turi 
nemažai trūkumų, o kuriamos valdymo sistemos analizę grindžiant geometriniu 
ATP modeliu, valdymo kokybę apibūdinančių charakteristikų vertinimas bus 
netikslus ar net klaidingas. Atitinkamai, kuriant valdymo sistemas, geometriniai 
ATP modeliai yra taikomi retai. 

Lyginant su geometriniais modeliais, kinematiniai horizontaliųjų jėgų mode-
liai pasižymi didesniu detalumu ir tikslumu. Naudojant kinematinius modelius, 
ATP judėjimo koordinačių pokytis aprašomas įvertinant judėjimo greitį bei 
pagreitį, tačiau yra neatsižvelgiama į veikiančias jėgas, masių inercijos momentus 
ir kitus judėjimą apibūdinančius dinaminius parametrus. Tai reiškia, kad ATP yra 
laikoma tiesine sistema, o kinematinių modelių taikymas yra tikslingas, kai ATP 
judėjimo greitis neviršija 5 m/s ribos (Rajamani 2012). Moksliniuose darbuose 
yra taikomi dviejų tipų ATP kinematiniai modeliai: pilnasis – keturratis ir supa-
prastintas, t. y. dviejų ratų modelis, kuriame skirtingų pusių ratų judėjimo para-
metrai yra nevertinami. Priimama, kad abu priekiniai ratai yra pakeičiami vienu 
ratu, esančiu priekinių ratų ašies vidurio taške. Analogiška prielaida yra taikoma 
ir galiniams transporto priemonės ratams (Polack et al. 2017). Kadangi kinemati-
nio modeliavimo atveju ATP yra vertinama, kaip tiesinė sistema, keturračio mo-
delio supaprastinimas į dviejų ratų modelį neturi reikšmingos neigiamos įtakos. 
Anot Alcala et al. (2018), tokio supaprastinimo įvedimas, kuriant ATP valdymo 
sistemas, yra įprastas siekiant sumažinti reikalingų kompiuterinių resursų poreikį, 
o dviejų ratų kinematiniai modeliai moksliniuose darbuose yra naudojami dažnai 
(Bascetta et al. 2016; Brown et al. 2017). Autoriai LaValle (2006) ir Siegwart 
et al. (2011) savo darbuose teigia, kad neholonominių sistemų modeliavimui tai-
kant bendrąjį kinematinį modelį, negalima įvertinti judėjimo slydimo režimu. Lai-
koma, kad ATP ratai rieda neslysdami absoliučiai standžiu šiurkščiu paviršiumi, 
todėl judėjimo koordinačių pokytis plokštumoje išreiškiamas geometriškai, 
atsižvelgiant tik į judėjimo greičio ir vairuojamųjų ratų pasukimo kampo (VRPK) 
reikšmes. Parametrų, apibūdinančių judėjimą slydimo režimu, neįvertinimas 
kinematiniuose modeliuose yra pabrėžiamas, kaip vienas iš pagrindinių tokio tipo 
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modelių trūkumų. Siekiant tiksliau išreikšti ATP koordinačių pokytį plokštumoje, 
šaltinyje (Rajamani 2012) aprašomas patikslintas kinematinis modelis, kuriame 
atsižvelgiama į apibendrintą įstrižojo riedėjimo kampo reikšmę transporto prie-
monės sunkio centre. Bayar et al. (2016) taip pat patikslino bendrąjį horizontaliųjų 
jėgų kinematinį modelį, atskirai įvertindamas padangų įstrižojo riedėjimo kampus 
ir ratų slydimo intensyvumą skersine bei išilgine kryptimis. Įvardintų kinematinių 
modelių išraiškos pateikiamos 1.2 lentelėje. 
1.2 lentelė. Parametrų, aprašančių judėjimo koordinačių pokytį plokštumoje, išraiškos 
taikant skirtingus dviejų ratų kinematinius modelius 
Table 1.2. The equations of parameters, which describe the change of the movement 
coordinates in the plane, when applying different half vehicle kinematic models 

Bendrasis kinematinis modelis (Bayar et al. 2016) 
x� y�  �  

 cosx v  �   siny v  �   tg pL
v   �  

Kinematinis modelis, įvertinant apibendrintą įstrižojo riedėjimo kampą sunkio centre  
(Rajamani 2012) 

x� y�  �  

 cosx v    �   siny v    �  
 cosv

L
 

 �

    tg tgp g   
Kinematinis modelis, įvertinant padangų įstrižojo riedėjimo kampus ir ratų slydimo 

intensyvumą skersine bei išilgine kryptimis (Bayar et al. 2016) 
x� y�  �  

 cos IGx v v   �  
 cos sin( )SGv     

 sin IGy v v   �  
 sin cos( )SGv     

IGv v
L




 �

    tg tgg p p     
 
Dinaminiuose horizontaliųjų jėgų modeliuose ATP judėjimas yra aprašomas 

įvertinant padangų generuojamas skersines ir išilgines kontaktines jėgas, masių 
inercijos momentus, potencinę ir kinetinę energijas bei kitus judėjimą apibūdinan-
čius dinaminius parametrus. Priklausomai nuo sudaromo dinaminio modelio 
kompleksiškumo ATP gali būti vertinama tiek, kaip tiesinė, tiek, kaip netiesinė 
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sistema. Dideli kompiuterinių resursų ir pradinių duomenų poreikiai, yra pagrin-
diniai trūkumai, dėl kurių, kuriant ar analizuojant valdymo sistemas, dinaminiai 
modeliai nėra taikomi taip dažnai, kaip kinematiniai (Amer et al. 2017). Galima 
pastebėti, kad moksliniuose darbuose siekiant sumažinti kompiuterinių resursų 
poreikį, dinaminis keturratis modelis taip pat yra supaprastinamas į dviejų ratų 
modelį (Li et al. 2017; Hegedus et al. 2017). Judėjimo lygčių formulavimas suda-
rant dinaminius transporto priemonių modelius yra detaliai aprašomas šaltiniuose 
(Bogdevičius 2012; Žuraulis et al. 2018). 

Kadangi kiekvienas iš aptartų horizontaliųjų jėgų matematinių modelių 
pasižymi skirtingomis savybėmis, matematinio modelio parinkimas ir sudarymas 
yra svarbus uždavinys kuriant ATP valdymo sistemą. Tinkamo matematinio mo-
delio parinkimas priklauso nuo sprendžiamo valdymo uždavinio tikslų, kuriamos 
valdymo sistemos veikimo principų, pageidaujamo valdymo proceso tikslumo, 
taip pat kitų valdymo kokybę apibūdinančių charakteristikų. 

1.3. Judėjimo maršrutų planavimo algoritmų 
apžvalga ir analizė 
Atsižvelgus į taikymo paskirtį ir kitus kriterijus, judėjimo maršrutų planavimo 
algoritmai yra klasifikuojami skirtingai. Chu et al. (2015) darbe įvardinama, kad 
priklausomai nuo ATP judėjimo aplinkos, planavimo algoritmai gali būti skirti: 
1. Judėjimo maršrutų planavimui apribotose aplinkose, kuriose galioja geometri-
niai apribojimai, pavyzdžiui, judant miestų gatvėmis ar aplinkose su kliūtimis; 
2. Judėjimo maršrutų planavimui neapribotose aplinkose, t. y. aplinkose, kuriose 
ATP judėjimas nėra ribojamas išorinių veiksnių ir apribojimų. Kala (2016) 
pažymi, kad ATP judėjimo aplinka turi būti apibūdinama ne tik, kaip apribotoji 
arba neapribotoji, tačiau taip pat, kaip statinė arba dinaminė. Statine judėjimo 
aplinka yra laikoma laike nekintanti aplinka. Tokioje judėjimo aplinkoje nėra ju-
dančių kliūčių, kintančių apribojimų ar kitokių išorinių veiksnių, kurie darytų 
įtaką ATP judėjimui, judėjimo maršrutui esant suplanuotam. Dinaminė aplinka 
yra laike kintanti judėjimo aplinka, kurioje gali atsirasti atsitiktinės kliūtys, keistis 
geometriniai aplinkos apribojimai ar veikti kiti veiksniai, dėl kurių daromo povei-
kio turėtų būti koreguojamas suplanuotas ATP judėjimo maršrutas. Atitinkamai, 
judėjimo aplinkoje esančios kliūtys taip pat gali būti statinės arba dinaminės, t. y. 
nejudančios arba judančios. Šaltinyje (Samadi et al. 2013) maršrutų planavimo 
algoritmai yra dalijami į kitas dvi grupes – globaliųjų ir lokaliųjų maršrutų plana-
vimo algoritmai. Atliekant globaliojo judėjimo maršruto planavimą yra išreiškia-
mos judėjimo koordinatės, kurios apibūdina visą maršrutą nuo pradinio iki galinio 
NT. Jeigu ATP judėjimo metu, algoritmo suplanuotame globaliajame maršrute 
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atsiranda judėti trukdanti kliūtis, keičiasi geometriniai aplinkos apribojimai ar vei-
kia kiti veiksniai, dėl kurių ATP judėjimas tampa nebeįmanomas, tuomet supla-
nuotas globalusis judėjimo maršrutas turi būti koreguojamas, perplanuojant tam 
tikrą, t. y. lokalią maršruto atkarpą, kurioje yra nebegalimas ATP judėjimas. 
Atkarpų, esančių globaliajame judėjimo maršrute, perplanavimui atlikti, yra su-
daromi ir taikomi lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimo algoritmai. Tai reiškia, 
kad atliekant lokaliojo judėjimo maršruto planavimą yra perskaičiuojamos tik tarp 
tam tikrų globaliojo judėjimo maršruto NT esančios ATP judėjimo koordinatės. 
Remiantis anksčiau šiame poskyryje pateikta informacija galima teigti, kad judė-
jimo maršruto planavimas yra bendroji sąvoka, reiškianti ATP judėjimo koordi-
načių, reikalingų pasiekti atitinkamus NT, skaičiavimą. Katrakazas et al. (2015) 
įvardina, kad bendroji judėjimo maršruto planavimo sąvoka gali būti apibrėžiama 
tiksliau, kaip judėjimo linijos arba judėjimo trajektorijos planavimas. Judėjimo 
linija yra suprantama, kaip tam tikros geometrinės formos kreivė, kuria turi judėti 
ATP. Judėjimo trajektorija – parametrizuota kreivė, kurią parametrizuojantys 
kintamieji yra laikas, judėjimo greitis bei pagreitis. 

Moksliniuose darbuose pateikiami ATP judėjimo maršrutų planavimo algo-
ritmai yra paremti skirtingų planavimo metodų taikymu. Mac et al. (2017) nurodo, 
kad atsižvelgiant į maršrutų planavimo algoritmų kūrimui taikomų planavimo me-
todų pagrindus, šie metodai yra skirstomi į klasikinius ir euristinius. Klasikiniais 
vadinami metodai, kurie yra paremti grafinės paieškos (Dijkstros, A*, Voronojaus 
diagramų ir kt. metodai), interpoliavimo ir geometrinio planavimo (Bezjė kreivių, 
greitosios paieškos atsitiktinių tiesių, tiesių bei apskritiminių kreivių ir kt. meto-
dai) būdais, euristiniai – paremti dirbtinių neuroninių tinklų, neraiškiosios logikos 
ir optimizavimo metodų (genetinio programavimo, dalelių spiečiaus ir kt. optimi-
zavimo metodai) taikymu (Gonzalez et al. 2016). Svarbu pažymėti, kad kuriant 
algoritmus tiek planavimui apribotose ir neapribotose aplinkose, tiek globaliųjų ir 
lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimui, moksliniuose darbuose yra taikomi tie 
patys klasikiniai ir euristiniai metodai. Todėl, kaip ir matematinio modeliavimo 
atveju, metodo parinkimas priklauso nuo kuriamo planavimo algoritmo tikslumo, 
sprendžiamo planavimo uždavinio tikslų ir konkrečių kiekvieno metodo savybių. 
Šiame poskyryje toliau yra atliekama pagrindinių klasikinių bei euristinių metodų 
ir jų taikymo kuriant judėjimo maršrutų planavimo algoritmus, taip pat planuojant 
judėjimo maršrutus, apžvalga bei analizė. 

1.3.1. Klasikiniai maršrutų planavimo metodai 
Skirtinguose šaltiniuose, kaip vienas iš paprasčiausių ir pakankamai efektyvių, yra 
nurodomas tiesių bei apskritiminių kreivių metodas (Gonzalez et al. 2016; 
Claussmann et al. 2019). Taikant šį metodą ATP judėjimo maršruto planavimo 
problema sprendžiama geometriniu būdu, maršruto NT interpoliuojant tiesėmis 
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ir apskritiminėmis kreivėmis (Gonzalez et al. 2016). Tai reiškia, kad toks metodas 
gali būti taikomas tik tada, kai pirmiausiai yra nustatomi planuojamą judėjimo 
maršrutą apibūdinantys NT. Atitinkamai, NT interpoliuojant tiesėmis ir apskriti-
minėmis kreivėmis, visas judėjimo maršrutas yra išreiškiamas, kaip skirtingų 
tiesių bei apskritiminių kreivių derinys. Norint ATP judėjimo maršrutą išreikšti 
tiesėmis bei apskritiminėmis kreivėmis, yra taikomos įvairios, pavyzdžiui, 
Rydo – Šepo (angl. Reeds – Shepp), Balkomo – Meisono (angl. Balkcom – Ma-
son) ar Dubinso (angl. Dubins) maršrutų planavimo metodikos. Įvardintos plana-
vimo metodikos tarpusavyje skiriasi priimamais supaprastinimais. Dažniausiai 
taikoma – Dubinso metodika. Maršruto planavimui naudojant Dubinso metodiką, 
laikomasi sąlygų, kad ATP judėjimo greitis yra pastovus, judėjimas atbuline 
eiga neįmanomas, o apskritiminės kreivės spindulys visada yra pastovus bei lygus 
minimaliam ATP apsisukimo spinduliui ����, t. y. ATP juda pastovaus spindulio 
kreive (LaValle 2006; Kikutis 2018). Šaltinyje (Gottlieb et al. 2017) autoriai 
panaudojo Dubinso metodiką ATP judėjimo trajektorijų planavimui aplinkose su 
statinėmis kliūtimis. Gottlieb et al. (2017) Dubinso metodiką naudojo siekiant 
sugeneruoti didelį galimų judėjimo trajektorijų skaičių, vėliau išrenkant saugiau-
sią ir optimalią judėjimo trajektoriją. Macharet et al. (2017) savo darbe Dubinso 
metodiką taikė judėjimo trajektorijų planavimui nežinomose aplinkose ir 
įvardino, kad sprendžiant tokio tipo planavimo uždavinį, pagrindinė problema yra 
tinkamas NT interpoliavimui parinkimas. Macharet et al. (2017) taip pat nurodė, 
kad vienas iš didžiausių Dubinso metodikos trūkumų yra ATP judėjimo dėsnin-
gumų ir apribojimų neįvertinimas. Todėl remiantis (Kikutis 2018) galima teigti, 
kad siekiant Dubinso metodiką panaudoti ATP maršrutų planavimui, privalu nau-
doti ir ATP matematinį modelį, kuris aprašytų ATP judėjimo kinematiką ar esmi-
nius dinamikos principus. Panašias judėjimo maršrutų planavimo problemas 
sprendžia ir mokslininkai Lietuvoje. Nepaisant to, kad Kikutis et al. (2017) 
tyrinėja ne sausumos kelių ATP, o autonominių orlaivių skrydžio trajektorijas, 
autorius savo darbe statinėms ir dinaminėms kliūtims išvengti, kai aplinkoje yra 
daugiau nei viena kliūtis, taip pat panaudojo Dubinso metodiką. Medeiros et al. 
(2010) įrodė, kad Dubinso metodika gali būti tobulinama optimizuojant judėjimo 
maršrutą charakterizuojančius parametrus, tačiau pabrėžė, kad tokiu atveju būtina 
atsižvelgti į didėjantį kompiuterinių resursų poreikį ir atliekamų skaičiavimų 
trukmę. Nedidelis kompiuterinių resursų poreikis yra Dubinso metodikos privalu-
mas (Gonzalez et al. 2016). Dubinso metodikos tobulinimas optimizuojant judė-
jimo maršrutą charakterizuojančius parametrus yra svarbus uždavinys ir dėl to, 
kad iš skirtingų tiesių bei apskritiminių kreivių sudarytas maršrutas nėra vientisas, 
t. y. tiesių ir apskritiminių kreivių sujungimo taškuose susidaro lūžiai (Gonzalez 
et al. 2016). Taikant Dubinso metodiką suplanuotų judėjimo maršrutų pavyzdžiai 
pateikiami 1.1 paveiksle. 
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1.1 pav. Taikant Dubinso metodiką suplanuotų judėjimo maršrutų 
pavyzdžiai: a) judėjimas į dešinę – tiesiai – į kairę; b) judėjimas 

į dešinę – į kairę – į dešinę (sudaryta pagal: LaValle 2006) 
Fig. 1.1. Examples of the movement paths planned by applying the Dubins 
approach: a) movement to the right – straight – to the left; b) movement to 

the right – to the left – to the right (based on: LaValle 2006) 

Maršruto planavimas interpoliuojant NT yra atliekamas taikant ir Bezjė krei-
vių (angl. Bezier curves) metodą. Geometriniu atžvilgiu, Bezjė kreivė yra 
apibūdinama, kaip polinomiškai parametrizuotos kreivės lankas, užrašytas 
remiantis n-tosios eilės Bernšteino polinomais (Elhoseny et al. 2018): 
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čia �� – normalizuotas laiko kintamasis. Taikant Bezjė kreivių metodą, šio kinta-
mojo visų žingsnių suma lygi vienetui, �� ϵ �0 1�; 	 – Bezjė kreivės eilė; 
 – NT 
skaičius, proporcingas kreivės eilei, 
 � 0, 1, 2, … , 	; �� – atitinkamų NT � ir � 
koordinačių vektorius; ��,� – atitinkami Bernšteino polinomai. 

Šaltinyje (Elhoseny et al. 2018) autoriai Bezjė kreivių metodą pritaikė judė-
jimo linijos planavimui dinaminėje apribotoje aplinkoje. Autorių darbe, siekiant 
nustatyti NT interpoliavimui koordinates, siūloma atsižvelgti į apvažiuojamų kliū-
čių padėtį plokštumoje, o Bezjė kreivių priklausomybė nuo NT yra išskiriama, 
kaip kritiškai svarbus veiksnys planuojant judėjimo maršrutus. Elhoseny et al. 
(2018) pažymi ir tai, kad lyginant su kitais NT interpoliavimu paremtais metodais, 
Bezjė kreivių metodas yra pranašesnis, kadangi iš Bezjė kreivių sudarytas 
maršrutas yra tolydus. Būtent dėl Bernšteino polinomų taikymo Bezjė kreivės yra 
vientisos bei tolydžios. Bernšteino polinomai išreiškiami: 
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1.3 išraiškoje dėmesys turėtų būti atkreipiamas į tai, kad kintamasis ��� � yra 
ne kreivės eilės ir NT skaičiaus vektorius, tačiau binominis koeficientas. Išsklei-
dus atitinkamų NT vektorių �� ir išreiškus binominį koeficientą, Bezjė kreivės � ir 	 koordinačių nustatymui gaunamos atskiros lygtys: 
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Galima pastebėti, kad moksliniuose darbuose taikant Bezjė kreivių metodą, 

daugeliu atvejų pagrindinė sprendžiama problema, susijusi su metodo taikymu 
planuojant ATP judėjimo maršrutą, yra tinkamas Bezjė kreivės eilės ir NT koor-
dinačių plokštumoje parinkimas. Šaltinyje (Kawabata et al. 2015) nurodoma, kad 
parenkant NT koordinates, būtina atsižvelgti tiek į geometrinius aplinkos apribo-
jimus, tiek ir į ATP judėjimo greitį. Chen et al. (2013) planuodamas trajektoriją 
judėjimo juostos keitimo manevrui atlikti panaudojo tik antrosios eilės Bezjė 
kreivę ir planuojamą judėjimo trajektoriją padalino į atskiras dalis, sudarytas iš 
veidrodinių geometrinių Bezjė kreivės atspindžių, t. y. sudarytas iš simetriškų 
Bezjė kreivių. Gonzalez et al. (2014) aprašė Bezjė kreivių metodo taikymą judė-
jimo maršrutų planavimui ir statinių kliūčių apvažiavimui apribotose aplinkose. 
Atitinkamai, Gonzalez et al. (2014) taip pat siūlo dalinti planuojamus maršrutus į 
atskiras atkarpas, sudarytas iš trečiosios arba ketvirtosios eilės Bezjė kreivių, o 
statinių kliūčių apvažiavimo atveju, taikyti trečiosios eilės Bezjė kreivę ir šios 
kreivės veidrodinį geometrinį atspindį. Svarbu įvardinti, kad taikant Bezjė kreivių 
metodą tolydaus ir techniškai įvykdomo judėjimo maršruto planavimui, nustati-
nėjant NT padėtis plokštumoje yra būtina atsižvelgti į ATP judėjimo dėsningumus 
ir apribojimus (Yang et al. 2017). Šaltiniuose (Simba et al. 2016; Yang et al. 
2017) nurodoma, kad tinkamai parinkus NT skaičių ir jų koordinates, Bezjė krei-
vių metodas yra vienas iš efektyviausių metodų, norint užtikrinti sklandų judėjimo 
maršruto planavimą realiuoju laiku. 

Priešingai, nei NT interpoliavimu paremtų metodų atveju, įprasti iteraciniu 
skaičiavimu paremti metodai nėra tinkami ATP judėjimo maršrutų planavimui. 
Šaltinyje (Gonzalez et al. 2016), kaip vienintelis iteraciniu skaičiavimu paremtas 
bei tinkamas ATP judėjimo maršrutų planavimui, yra įvardinamas greitosios 
paieškos atsitiktinių tiesių metodas (angl. rapidly exploring random trees). 
Noreen et al. (2016) pažymi reikšmingą šio metodo privalumą – metodas yra 
nesudėtingai modifikuojamas keičiant parametrus ir išraiškas, kurios daro įtaką 
atsitiktinių tiesių plėtinio generavimui. Todėl moksliniuose darbuose yra randama 
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daug įvairių šio metodo modifikacijų (Noreen et al. 2016). Bendruoju atveju, ju-
dėjimo maršruto planavimui naudojant greitosios paieškos atsitiktinių tiesių me-
todą, judėjimo maršrutas yra planuojamas iteraciniu būdu, ATP judėjimo aplin-
koje generuojant atsitiktinių tiesių plėtinį. Tiesių plėtinys pradedamas generuoti 
pradiniame planuojamo maršruto NT, yra plečiamas visoje judėjimo aplinkoje ge-
neruojant atsitiktinius taškus bei tieses, ir yra užbaigiamas numatomame judėjimo 
maršruto pabaigos NT. Priklausomai nuo pasirinkto maksimalaus atsitiktinių 
iteracinių taškų skaičiaus, su kiekviena iteracija generuojamų tiesių, nukreiptų į 
atsitiktinius iteracinius taškus, plėtinys vis didėja ir, atmetant netinkamus plėtinio 
atsišakojimus, artėja link numatyto judėjimo maršruto pabaigos NT (Anavatti 
et al. 2015). Įvertinus pateiktą bendrąjį metodo veikimo principą, yra aišku, kad 
planuojant judėjimo maršrutą, iš anksto turi būti žinomos judėjimo aplinkos geo-
metrinės ribos ir apribojimai, taip pat statinių kliūčių koordinatės ir geometriniai 
parametrai (Yang et al. 2016). Claussmann et al. (2019) nurodė, kad pagrindinis 
greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodo trūkumas yra atliekamų skaičiavimų 
trukmės priklausomybė nuo judėjimo aplinkos geometrinių ribų ir apribojimų. 
Kuo ATP judėjimo aplinkos geometrinių ribų sudaromas plotas yra didesnis, tuo 
atliekamų skaičiavimų trukmė yra ilgesnė. Tokia priklausomybė yra paaiškinama 
remiantis metodo savybe, kad atsitiktinių tiesių plėtinys turi būti generuojamas 
visoje ATP judėjimo aplinkoje, kol bus pasiektas numatomas judėjimo maršruto 
pabaigos NT. Šaltinyje (Ravankar et al. 2018) yra išskiriamas dar vienas svarbus 
neigiamas greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodo ypatumas – planuojamas 
maršrutas nėra vientisas, kadangi maršrutui esant sudarytam iš atitinkamo skai-
čiaus atsitiktinių tiesių, jų sujungimo taškuose susidaro lūžiai. Nepaisant įvardintų 
trūkumų, dėl nesudėtingo modifikavimo galimybių, tinkamumo sprendžiant 
sudėtingas maršrutų planavimo problemas apribotose aplinkose ir galimybės 
veikti realiuoju laiku atitinkamai aprašius judėjimo aplinkos geometrines ribas, 
greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodas yra įvardinamas, kaip efektyvus glo-
baliųjų ir lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimo būdas, todėl yra dažnai taikomas 
ir modifikuojamas įvairių autorių darbuose (Noreen et al. 2016). 

Naudojant grafine paieška paremtus metodus, ATP judėjimo aplinka yra 
diskretizuojama, t. y. dalijama į tam tikros geometrinės formos elementų ir mazgų 
tinklelį, o judėjimo maršruto planavimas vyksta pagal numatytą dėsnį tarpusavyje 
jungiant mazgus ir elementų briaunas (Yang et al. 2016). Matematiniu 
požiūriu, ATP judėjimo aplinkos diskretizavimas yra artimas baigtinių elementų 
metodo taikymui. Vienas iš dažniausiai ATP judėjimo maršrutų planavimui tai-
komų grafinių paieškos metodų yra Dijkstros metodas, taip pat vadinamas trum-
piausio kelio paieškos metodu (Claussmann et al. 2019). Dijkstros metodo veiki-
mas yra pagrįstas svorinių grafų teorija. Tai reiškia, kad diskretizuotos ATP 
judėjimo aplinkos elementų ir mazgų tinklelis yra suprantamas, kaip grafas su vir-
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šūnėmis, kurio kiekviena viršūnė ir briauna yra apibūdinami skaitinėmis reikšmė-
mis – svoriu, didesniu už nulį. Diskretizuotos judėjimo aplinkos elementų briau-
nos sudaro grafo briaunų aibę, o mazgai – grafo viršūnių aibę. Taikant Dijkstros 
metodą, yra ieškomas lokalusis svorių minimumas tarp kiekvienos iš grafo viršū-
nių, tokiu būdu grafiškai surandant trumpiausią diskretizuotos judėjimo aplinkos 
elementų briaunų junginį tarp pradinės ir galutinės viršūnių (judėjimo maršruto 
pradžios ir pabaigos NT) (Zhang et al. 2018b). Tai reiškia, kad grafo viršūnių 
svorių reikšmės turi būti nustatytos arba žinomos iš anksto. Šaltinyje (Ghosh 
et al. 2015) autoriai Dijkstros metodą panaudojo judėjimo maršrutų planavimui 
aplinkose su kliūtimis ir nurodė, kad metodas yra tinkamas planavimo užduočių 
atlikimui tik statinėse aplinkose. Ammar et al. (2016) globaliojo judėjimo marš-
ruto planavimui naudojo Dijkstros metodą ir pastebėjo, kad, kaip ir taikant grei-
tosios paieškos atsitiktinių tiesių metodą, atliekamų skaičiavimų trukmė ilgėja di-
dėjant judėjimo aplinkos geometrinių ribų sudaromam plotui bei grafo viršūnių 
skaičiui. Anavatti et al. (2015) teigia, kad dėl šios priežasties Dijkstros metodas 
nėra tinkamas judėjimo maršrutų planavimui realiuoju laiku. Dėmesys turėtų būti 
atkreipiamas ir į tai, kad judėjimo maršrutui esant sudarytam iš diskretizuotos ju-
dėjimo aplinkos elementų briaunų ir mazgų junginio, maršrutas nėra vientisas. 
Elementų briaunų sujungimo taškuose susidaro lūžiai (Gonzalez et al. 2016). 

Dar vienas ATP judėjimo maršrutų planavimui tinkamas ir paremtas grafine 
paieška yra modifikuotas Dijkstros metodas, kitaip įvardinamas, kaip A* metodas. 
Pagrindinis skirtumas tarp Dijkstros ir A* metodų – taikant A* metodą, grafo 
viršūnių svorių reikšmės yra žinomos ne iš anksto, tačiau nustatomos naudojant 
dviejų dalių tikslo funkciją, kurios atskiros dalys turėtų būti sudaromos atsižvel-
giant į sprendžiamą planavimo uždavinį (Gonzalez et al. 2016). Tokiu būdu 
planuojant judėjimo maršrutą yra aprašomas norimas grafo viršūnių tarpusavio 
jungimo principas. A* metodo bendroji dviejų dalių tikslo funkcijos išraiška yra: 

      f n g n h n  , (1.6) 
čia 
��� – pirmoji bendrosios tikslo funkcijos dalis, skirta įvertinti suminį grafo 
viršūnių svorį tarp pradinės ir likusiųjų grafo viršūnių; ℎ��� – antroji (euristinė) 
bendrosios tikslo funkcijos dalis, kurią taikant yra nustatomos svorių reikšmės 
tarp kiekvienos iš dviejų gretimų grafo viršūnių. 

Tikslo funkcijos sudarymas ir sprendimas atliekant grafinę paiešką yra euris-
tinis A* metodo bruožas, dėl kurio A* metodas yra pranašesnis už Dijkstros 
metodą (Yang et al. 2016). Pagrindinis A* metodo pranašumas – trumpesnė atlie-
kamų skaičiavimų trukmė (Duchon et al. 2014). A* metodo trūkumai yra analo-
giški Dijkstros metodo trūkumams, t. y. A* metodas yra tinkamas planavimo 
užduočių atlikimui tik statinėse aplinkose, o planuojami maršrutai nėra vientisi 
(Yijing et al. 2018). Šaltinyje (Yijing et al. 2018) autoriai aprašė lokaliojo judė-
jimo maršruto planavimo algoritmo kūrimą naudojant A* metodą ir nustatė, kad 



20 1. AUTONOMINIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYMO IR JUDĖJIMO… 

 

planuojamo maršruto nevientisumo problemą galima išspręsti sudaromoje tikslo 
funkcijoje įvertinant ATP judėjimo kinematiką apibūdinančius parametrus. Loka-
liojo judėjimo maršruto planavimas taikant A* metodą taip pat yra aprašytas šal-
tinyje (Goll et al. 2016), tačiau autoriaus darbe planuojamo maršruto vientisumas 
buvo užtikrintas tik papildomai panaudojus jungtinių gradientų metodą. Nors A* 
metodas ir pasižymi trumpesne atliekamų skaičiavimų trukme nei Dijkstros me-
todas, vis dėlto, tiek Yijing et al. (2018), tiek Goll et al. (2016) savo darbuose 
pabrėžė A* metodo modifikavimo svarbą, siekiant daugiau trumpinti atliekamų 
skaičiavimų trukmę ir metodą taikyti maršrutų planavimui realiuoju laiku. 
Sudhakara et al. (2016) A* metodą taikė judėjimo maršruto planavimui aplinkoje 
su statinėmis kliūtimis ir pagrindė prielaidą, kad judėjimui suvartojamas energijos 
kiekis bei judėjimo laikas gali būti sumažinami planuojamame judėjimo maršrute 
minimizuojant atliekamų posūkių skaičių. Atitinkamai, kaip ir Yijing et al. (2018) 
darbe, sprendžiant tokio tipo planavimo uždavinį Sudhakara et al. (2016) 
patikslino bendrąją A* metodo tikslo funkciją, sudarydamas ją iš trijų dalių: 

        f n g n h n p n   , (1.7) 
čia ��� – trečioji (papildoma) bendrosios tikslo funkcijos dalis, kurios prasmė 
priklauso nuo sprendžiamo maršruto planavimo uždavinio. 

Boroujeni et al. (2017) A* metodą siekė pritaikyti judėjimo maršrutų plana-
vimui aplinkose ne tik su statinėmis, tačiau ir su dinaminėmis kliūtimis. Todėl 
autorius taip pat naudojo papildytą tikslo funkciją ir sprendžiamo uždavinio atveju 
trečiojoje bendrosios tikslo funkcijos dalyje įvertino dinaminių kliūčių judėjimą 
apibūdinančius parametrus. Galima pastebėti, kad moksliniuose darbuose marš-
rutų planavimo uždavinių sprendimui taikant A* metodą, daugeliu atvejų yra 
siekiama modifikuoti bendrąją A* metodo tikslo funkciją. 

ATP judėjimo maršruto planavimą atliekant grafinės paieškos būdu, judėjimo 
aplinka gali būti diskretizuojama taikant ir Voronojaus (angl. Voronoi) diagramų 
metodą. Taikant Voronojaus diagramų metodą, judėjimo aplinka yra aprašoma 
tam tikru skaičiumi mazgų, o kiekvienas mazgas apibūdinamas skirtingo dydžio 
ir geometrinės formos elementais. Voronojaus diagramų metodo savybė, nuo 
kurios priklauso elementų dydis ir geometrinė forma, apibrėžiama taip – mazgas, 
kuris yra apibūdinamas tam tikros formos baigtiniu elementu, turi būti artimiau-
sias visiems jį apibūdinančio elemento taškams (Claussmann et al. 2019). Atlie-
kant tokio tipo diskretizavimą ATP judėjimo aplinka yra transformuojama į 
Voronojaus diagramą. Kaip ir anksčiau aptartų grafinės paieškos metodų atvejais, 
taikant Voronojaus diagramų metodą, judėjimo maršrutas yra planuojamas 
jungiant diskretizuotos judėjimo aplinkos elementų briaunas. Todėl ir Voronojaus 
diagramų metodo taikymo atveju planuojami judėjimo maršrutai nėra vientisi. 
Yang et al. (2016) nurodo, kad Voronojaus diagramų metodas yra tinkamas tiek 
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globaliųjų, tiek lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimui, tačiau suplanuotas marš-
rutas nebūtinai bus trumpiausias. Šaltinyje (Anavatti et al. 2015) įvardinama, kad 
Voronojaus diagramų metodas nėra efektyvus – atliekamų skaičiavimų trukmė 
priklauso nuo judėjimo aplinkos geometrinių ribų sudaromo ploto. Moksliniuose 
darbuose kuriant maršrutų planavimo algoritmus yra taikoma ir daugiau įvairių 
klasikinių metodų, tačiau dėl didelio skaičiaus skirtingų trūkumų jie nėra taikomi 
dažnai. Apžvelgtų metodų taikymo pavyzdžiai yra pateikiami 1.2 paveiksle. 

 

  
1.2 pav. Skirtingų planavimo metodų taikymo pavyzdžiai: a) tiesių bei 

apskritiminių kreivių metodas; b) Bezjė kreivių metodas; c) greitosios paieškos 
atsitiktinių tiesių metodas; d) Dijkstros metodas; e) Voronojaus diagramų metodas 

(sudaryta pagal: Lugo-Cardenas et al. 2014; Gonzalez et al. 2014; 
Noreen et al. 2016; Liu et al. 2015; Argany et al. 2011) 

Fig. 1.2. Examples of the application of different planning approaches: a) lines 
and circles; b) Bezier curves; c) rapidly exploring random trees; d) Dijkstra's 

approach; e) Voronoi diagram (based on: Lugo-Cardenas et al. 2014; 
Gonzalez et al. 2014; Noreen et al. 2016; Liu et al. 2015; Argany et al. 2011) 

Apžvelgtųjų klasikinių maršrutų planavimo metodų savybių apibendrinimas 
yra pateikiamas šio darbo A priede. 

1.3.2. Euristiniai maršrutų planavimo metodai 
Literatūros šaltiniuose, kuriuose yra analizuojamas euristinių metodų taikymas 
planuojant ATP judėjimo maršrutus, yra nurodoma, kad planavimo uždavinių 
sprendimui yra tinkami intelektiniai bei optimizavimo metodai, atkartojantys bio-
loginius ir natūralioje gamtoje vykstančius procesus (Ayawli et al. 2018). Tokių 

a) b) 

c) d) e) 
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metodų grupėms yra priskiriami dirbtinių neuroninių tinklų ir neraiškiosios logi-
kos metodai, taip pat genetinio programavimo, dalelių spiečiaus, bičių kolonijos, 
skruzdžių kolonijos, jonvabalių (angl. firefly optimisation) optimizavimo meto-
dai. Pagrindinis skirtumas tarp įvardintų metodų – matematinių funkcijų, mode-
liuojančių biologinius ir natūralioje gamtoje vykstančius procesus, išraiškos. 
Judėjimo maršrutų planavimui taikant optimizavimo metodus, maršrutas yra 
planuojamas, kai atsižvelgiant į aprašytus sprendžiamo planavimo uždavinio 
apribojimus, sudaryta tikslo funkcija yra minimizuojama arba maksimizuojama 
(Gonzalez et al. 2016). Tai reiškia, kad planavimo uždavinio sprendimui norint 
taikyti optimizavimo metodą, pirmiausiai turi būti suformuluojami uždavinio 
apribojimai ir sudaroma tikslo funkcija. Intelektiniai metodai taikomi tais atvejais, 
kai duomenys apie sprendžiamą planavimo uždavinį yra apibrėžti nepakankamai 
tiksliai, t. y. neturint informacijos apie judėjimo aplinkos tipą ar jos geometrinius 
apribojimus, neturint informacijos apie judėjimo aplinkoje esančias kliūtis ar 
neturint kitų duomenų (Patle et al. 2019). Pagrindinis intelektinių metodų privalu-
mas – intelektiniai metodai gali būti taikomi sprendžiant sudėtingus planavimo 
uždavinius, kai klasikinių metodų taikymas nėra įmanomas. Šaltinyje (Kala 2016) 
genetinio programavimo metodas yra įvardinamas, kaip efektyviausias euristinis 
metodas ATP judėjimo maršrutų planavimui. Detali intelektinių ir optimizavimo 
metodų veikimo principų analizė yra pateikiama šaltinyje (Ayawli et al. 2018). 
Remiantis įvardintais šaltiniais galima teigti, kad nors euristiniai metodai ir yra 
taikomi judėjimo maršrutų planavimui, tačiau dėl didelio skaičiaus reikšmingų 
trūkumų, tokių kaip didelis kompiuterinių resursų poreikis, ilga atliekamų skai-
čiavimų trukmė, didelės apimties duomenų struktūros poreikis ir pan. (Ayawli 
et al. 2018), euristinių metodų taikymas vis dar nėra plačiai paplitęs kuriant marš-
rutų planavimo algoritmus. Šaltiniuose (Ayawli et al. 2018; Gonzalez et al. 2016) 
yra teigiama, kad euristiniai metodai moksliniuose darbuose daugeliu atvejų yra 
naudojami siekiant tikslinti bei optimizuoti judėjimo maršrutus, kurie yra supla-
nuoti taikant klasikinius metodus. Euristinių maršrutų planavimo metodų savybių 
apibendrinimas yra pateikiamas šio darbo A priede. 

1.3.3. Mišrieji maršrutų planavimo metodai 
Remiantis atlikta analize galima teigti, kad būtent dėl įvairių trūkumų ir taikymo 
apribojimų, pavienių metodų naudojimas sudarant ATP judėjimo maršrutų 
planavimo algoritmus negali užtikrinti, kad planuojami maršrutai bus saugūs, to-
lydūs ir techniškai įveikiami. Taigi, norint tikslingai išnaudoti planavimo metodų 
privalumus ir pašalinti jų trūkumus, judėjimo maršrutų planavimas turėtų būti 
pagrįstas skirtingų klasikinių ir / ar euristinių metodų derinio, t. y. mišriojo plana-
vimo metodo taikymu. Atitinkamai, moksliniuose darbuose mišrieji planavimo 
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metodai jau yra taikomi kuriant naujus bei efektyvius judėjimo maršrutų 
planavimo algoritmus. 

Anksčiau įvardintame šaltinyje (Elhoseny et al. 2018) autoriai pristatė mišrųjį 
planavimo metodą, sudarytą iš Bezjė kreivių ir genetinio programavimo metodų. 
Planuojant ATP judėjimo maršrutą, genetinis programavimas autorių darbe buvo 
naudojamas norint parinkti NT, kurių interpoliavimu yra paremtas Bezjė kreivių 
metodas, koordinates. Bezjė kreivę apibūdinančių NT optimizavimas naudojant 
dalelių spiečiaus metodą atliekamas šaltinyje (Tharwat et al. 2019). Tharwat et al. 
(2019) nustatė, kad tinkamai optimizavus Bezjė kreivę apibūdinančių NT koordi-
nates, gali būti randamas trumpiausias tolydus maršrutas tarp pradinio ir galinio 
NT. Zhou et al. (2013) dalelių spiečiaus optimizavimo metodą pritaikė globaliojo 
maršruto, suplanuoto taikant greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodą, nevien-
tisumo problemai spręsti. Voronojaus diagramų ir skruzdžių kolonijos optimiza-
vimo metodų derinį sudarė Habib et al. (2016). Nurodytų metodų derinio atveju 
judėjimo aplinka pirmiausiai yra transformuojama į Voronojaus diagramą, tačiau 
judėjimo maršruto planavimui jungiant diskretizuotos aplinkos elementų briau-
nas, taikomas skruzdžių kolonijos metodas. Priešingai nei įvardintuose darbuose, 
kuriuose klasikiniai planavimo metodai yra papildomi euristiniais metodais, šal-
tinyje (Dai et al. 2019) yra aprašomas euristinio planavimo metodo papildymas 
klasikiniu metodu. Dai et al. (2019) judėjimo maršruto planavimui taikė skruzdžių 
kolonijos optimizavimo metodą, tačiau, remiantis A* metodo veikimo principais, 
papildomai diskretizavo ATP judėjimo aplinką ir užtikrino, kad judėjimo maršru-
tas euristiniu būdu būtų planuojamas diskretizuotoje aplinkoje. Atlikus rezultatų 
analizę autorius įrodė, kad judėjimo maršruto planavimui naudojant euristinius 
metodus, reikalingų kompiuterinių resursų poreikis ir atliekamų skaičiavimų 
trukmė gali būti sumažinta diskretizavus judėjimo aplinką. 

Moksliniuose darbuose yra sudaromi ir vien tik euristinių planavimo metodų 
deriniai. Euristinių metodų derinys, pavadintas neraiškiųjų neuroninių tinklų me-
todu, yra aprašomas darbe (Wang et al. 2018). Atliekant sukurto euristinių plana-
vimo metodų derinio veikimo analizę, ATP judant nežinomoje statinėje aplinkoje, 
autoriai pastebėjo, kad suplanuoti judėjimo maršrutai ne visais atvejais buvo 
saugūs, t. y. ne visais atvejais pavyko išvengti susidūrimų su statinėmis kliūtimis. 
Wang et al. (2018) pabrėžė, kad vienas iš pagrindinių parametrų, nuo kurio taip 
pat priklauso sudaromo metodų derinio efektyvumas ir planuojamo maršruto sau-
gumas, yra atliekamų skaičiavimų žingsnio dydis. Ženkliai didėjant atliekamų 
skaičiavimų žingsnio dydžiui planuojamas maršrutas gali tapti techniškai neįvei-
kiamu. Guo et al. (2017) sukūrė mišrųjį planavimo metodą, sudarytą iš neraiškio-
sios logikos, dirbtinių neuroninių tinklų ir dalelių spiečiaus optimizavimo metodų. 
Sukurtame mišriajame planavimo metode maršruto planavimas buvo atliekamas 
pasitelkiant neraiškiuosius neuroninius tinklus, o neraiškiųjų neuroninių tinklų 
veikimą lemiančių parametrų reikšmės koreguojamos taikant dalelių spiečiaus 
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optimizavimo metodą. Ayawli et al. (2018) teigia, kad nors moksliniuose dar-
buose sudarant mišriuosius planavimo metodus yra susiduriama su įvairiomis 
problemomis, būtent naujų mišriųjų planavimo metodų sudarymas bei taikymas 
ir toliau turėtų būti vystomas kuriant efektyvius judėjimo maršrutų planavimo 
algoritmus, kurie užtikrintų saugių ir patikimų ATP judėjimo maršrutų planavimą. 

1.4. Autonominių kelių transporto priemonių valdymo 
algoritmų apžvalga ir analizė 
Bet kokios dinaminės sistemos valdymas yra tiesiogiai susijęs su poveikiu jos 
elgsenai, pagal suformuluotą dėsnį keičiant valdymo algoritmo išėjimo kintamųjų, 
t. y. valdomų parametrų reikšmes (Januševičius 2003). Sprendžiant ATP valdymo 
uždavinius ir siekiant užtikrinti, kad ATP stabiliai bei tiksliai judėtų suplanuo-
tuoju maršrutu, valdymo algoritmo išėjimo kintamaisiais yra laikomos ATP 
VRPK ir / arba judėjimo greičio reikšmės (Amer et al. 2017). Skersinis ATP 
judėjimas (koordinatės 	 ir �) yra valdomas keičiant VRPK reikšmes, išilginis 
judėjimas (koordinatė �) – keičiant judėjimo greitį. Atsižvelgiant į valdymo algo-
ritmo sudarymui taikomą valdymo kontūrą, valdymo algoritmai yra skirstomi į 
atvirojo arba uždarojo kontūro valdymo algoritmus. Pagrindinė atvirojo valdymo 
kontūro savybė – jame nėra grįžtamojo ryšio valdomojo dydžio atžvilgiu. Tai reiš-
kia, kad naudojant atvirąjį valdymo kontūrą nėra žinoma ar patikimai realiuoju 
laiku vyksta sistemos valdymas ir ar yra užtikrinamas norimas valdymo rezultatas. 
Kiti atvirojo valdymo kontūro trūkumai yra didelis jautrumas trikdžiams, ribotos 
galimybės išvengti trikdžių daromos neigiamos įtakos valdymo proceso patikimu-
mui ir mažas veikimo tikslumas (Ivanauskas 2005). Dėl nurodytų trūkumų atvi-
rojo valdymo kontūrai yra nenaudojami sudarant ATP valdymo algoritmus. Atvi-
rųjų valdymo kontūrų trūkumai pašalinami, kai valdymo algoritmo išėjimo 
kintamieji yra nuolatos koreguojami atsižvelgiant į grįžtamojo ryšio signalą, t. y. 
sudarant uždarąjį valdymo kontūrą. Valdymo proceso metu, valdymo algoritmui 
grįžtamuoju ryšiu gali būti perduodami duomenys apie skirtingų parametrų, kurie 
apibūdina vykstantį valdymo procesą, reikšmių pokytį. Šaltinyje (Landau et al. 
2011) nurodoma, kad priklausomai nuo to, apie kokius parametrus grįžtamuoju 
ryšiu yra perduodami duomenys, uždarieji valdymo kontūrai yra skirstomi į 
adaptyviuosius ir įprastus (neadaptyviuosius). 

Uždarajam valdymo kontūrui esant neadaptyviam, valdymas atliekamas 
atsižvelgiant į grįžtamuoju ryšiu perduodamas nustatytas valdomojo parametro, 
t. y. išėjimo kintamųjų pokyčio reikšmes, pavyzdžiui, grįžtamuoju ryšiu perduo-
dant duomenis apie skirtumą tarp teorinių ir eksperimentinių valdomojo para-
metro reikšmių. ATP valdymo atveju naudojant neadaptyvų uždarąjį valdymo 
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kontūrą, VRPK ir / arba judėjimo greičio eksperimentinėms ir teorinėms reikš-
mėms sutampant, tačiau dėl veikiančių išorinių veiksnių ATP nukrypus nuo 
suplanuotojo judėjimo maršruto koordinačių, valdymo algoritmas neužtikrins 
tikslaus bei stabilaus ATP judėjimo suplanuotuoju judėjimo maršrutu. Adaptyvus 
uždarasis valdymo kontūras galutinius išėjimo kintamuosius generuoja remiantis 
grįžtamuoju ryšiu perduodamais duomenimis apie valdymo rezultatų kokybę api-
būdinančius parametrus, pavyzdžiui, remiantis skirtumo reikšmėmis tarp teorinių 
ir eksperimentinių ATP judėjimo plokštumoje koordinačių. ATP valdymui nau-
dojant adaptyvų uždarąjį valdymo kontūrą, judėjimo metu susidarius nuokrypiui 
nuo suplanuotojo maršruto teorinių judėjimo koordinačių, valdymo algoritmas 
išėjimo kintamųjų reikšmes koreguos taip, kad realios judėjimo koordinatės vėl 
pradėtų sutapti su teorinėmis (Landau et al. 2011). 

Kaip ir maršrutų planavimo algoritmų atveju, ATP valdymo algoritmų 
kūrimui naudojami skirtingi valdymo metodai. Literatūros šaltiniuose ATP 
valdymo algoritmų kūrimui taikomi valdymo metodai yra skirstomi į skirtingas 
grupes (Amer et al. 2017): geometriniai valdymo metodai, kinematiniai ir dina-
miniai valdymo metodai, klasikiniai valdymo metodai, intelektiniai ir kiti 
valdymo metodai. Skirtingoms grupėms priskiriami valdymo metodai pasižymi 
įvairiais privalumais, trūkumais ir taikymo apribojimais, todėl, analogiškai jau 
aptartiesiems matematinių modelių bei planavimo metodų parinkimo atvejams, 
valdymo metodo parinkimas taip pat priklauso nuo sprendžiamo valdymo 
uždavinio kompleksiškumo ir konkrečių kiekvieno valdymo metodo savybių. 
Dixit et al. (2018) išskyrė pagrindines valdymo metodų savybes, į kurias turi būti 
atsižvelgiama sudarant ATP valdymo algoritmus: 

1. Veikimas realiuoju laiku. Valdymo metodas turi patikimai veikti 
realiuoju laiku, visiškai be jokios arba su minimalia veikimo delsa. 

2. Atsparumas netikslumams. Valdymo metodas turi būti atsparus valdo-
mos dinaminės sistemos netiesiškumui, įvairių parametrų pokyčiams, 
išoriniams trikdžiams ir kitiems netikslumams. 

3. Veikimo ribos. Valdymo metodas turi patikimai veikti esant skirtingoms 
ATP judėjimo greičių riboms bei skirtingiems judėjimo maršrutams. 

4. Valdymo metodo derinimas. Valdymo metodą turi būti įmanoma siste-
mingai suderinti. 

Šiame poskyryje toliau yra atliekama pagrindinių valdymo metodų ir jų 
taikymo kuriant ATP valdymo algoritmus apžvalga bei analizė. 

1.4.1. Geometriniai valdymo metodai 
Kaip ir geometriniai horizontaliųjų jėgų ATP matematiniai modeliai, geometriniai 
valdymo metodai yra pagrįsti Akermano kampų taisykle ir pasižymi paprastumu, 
nesudėtingu taikymu, nedideliu kompiuterinių resursų poreikiu bei trumpa 
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atliekamų skaičiavimų trukme. Vis dėlto, geometriniai valdymo metodai yra tin-
kami tik VRPK valdymui. Moksliniuose darbuose įvardinami trys geometriniai 
valdymo metodai: judėjimo link taško metodas (angl. follow the carrot), grynojo 
sekimo metodas (angl. pure pursuit) ir Stanlio metodas (angl. Stanley's method). 

Taikant judėjimo link taško metodą yra laikoma, kad ATP juda ne 
suplanuotomis judėjimo maršruto koordinatėmis, tačiau nuolatos bando priartėti 
prie judėjimo maršrute įvedamų papildomų NT, kurie tarpusavyje vienas nuo kito 
yra nutolę atstumu ��. Judėjimo metu ATP pasiekus kiekvieną iš papildomų NT, 
vertinami tik ATP posūkio kampo apie vertikalią ašį realių reikšmių nuokrypiai 
nuo teorinių reikšmių, apskaičiuotų planuojant maršrutą (Amer et al. 2017): 

 e t r    . (1.8) 
Bendrasis šio metodo valdymo dėsnis išreiškiamas (Amer et al. 2017): 
 v ek   . (1.9) 
Iš 1.9 lygties matoma, kad VRPK reikšmės apskaičiuojamos sudauginant 

tik derinimo koeficiento � ir posūkio kampo apie vertikalią ašį nuokrypių �� ver-
tes. Būtent dėl tokios valdymo dėsnio išraiškos šis metodas pasižymi reikšmingais 
trūkumais: suplanuotuoju maršrutu ATP juda netiksliai, o netinkamai parinkus 
derinimo koeficiento reikšmes ar atstumui �� tarp papildomų NT esant per mažam, 
ATP judėjimas taps nestabiliu, t. y. realios ATP judėjimo maršruto koordinatės 
svyruos apie teorines suplanuotojo judėjimo maršruto koordinates (1.3 pav., a da-
lis). Januševičius (2003) nurodo, kad stabilumas yra pagrindinė bet kokios valdo-
mos sistemos kokybinė valdymo charakteristika. Jeigu valdoma sistema yra 
nestabili, tai nėra tikslinga analizuoti kitas jos valdymo statines ir dinamines 
charakteristikas. Todėl galima teigti, kad suplanuotu maršrutu judančios ATP sta-
bilumo užtikrinimas yra pagrindinė ir reikšmingiausia valdymo algoritmo suda-
rymo sąlyga. Svarbu yra ir tai, kad ATP judant ne suplanuotuoju judėjimo marš-
rutu, o nuolatos bandant priartėti prie įvedamų papildomų NT, naudojant 
1.9 išraiškoje pateiktą valdymo dėsnį nebus užtikrinamas apskaičiuojamų VRPK 
reikšmių tolydumas. Nors judėjimo link taško metodas yra paprastas ir 
nesudėtingai pritaikomas, tačiau dėl įvardintų trūkumų šis metodas yra netinka-
mas kompleksinių valdymo problemų sprendimui ir todėl nėra naudojamas 
kuriant ATP valdymo algoritmus (Lundgren 2003). 

Grynojo sekimo metodo veikimo principas yra toks pat, kaip ir judėjimo link 
taško metodo – ATP nuolatos bando priartėti prie judėjimo maršrute įvedamų pa-
pildomų NT, kurie tarpusavyje vienas nuo kito yra nutolę atstumu ��. Pagrindinis 
skirtumas tarp šių metodų yra bendroji valdymo dėsnio išraiška. Bendrasis 
grynojo sekimo metodo valdymo dėsnis yra išreiškiamas (Amer et al. 2017): 
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Iš 1.10 lygties yra matoma, kad taikant grynojo sekimo metodą, VRPK reikš-
mės yra apskaičiuojamos pagal funkciją, kurios argumentai yra atstumas �� ir ju-
dėjimo skersine ašimi koordinačių nuokrypiai ��. Nors pateiktame valdymo dės-
nyje nėra įvertinamas derinimo koeficientas �, Snider (2009) nurodo, kad metodo 
derinimą įmanoma atlikti tinkamai parinkus atstumo �� reikšmes. Autoriaus 
teigimu, atstumo �� reikšmės derinimo metu galėtų būti parenkamos sudarant 
atstumo �� derinimo funkciją, kurios argumentas būtų ATP judėjimo greitis. 
Didėjant judėjimo greičiui turėtų didėti ir atstumas ��. Lundgren (2003) taip pat 
akcentavo, kad nuo parinktų atstumo �� reikšmių priklauso grynojo sekimo me-
todo veikimo efektyvumas ir patikimumas. Abu autoriai savo darbuose pastebėjo, 
kad atstumui �� esant per mažam, realios ATP judėjimo maršruto koordinatės pra-
deda svyruoti apie teorines suplanuotojo judėjimo maršruto koordinates (1.3 pav., 
a dalis). Atstumui �� esant per dideliam, realių ATP judėjimo maršruto koordina-
čių svyravimo apie teorines suplanuotojo judėjimo maršruto koordinates reiškinys 
nėra pastebimas, tačiau mažėja ir ATP judėjimo tikslumas (1.3 pav., b dalis). 

 
 

  
1.3 pav. Autonominės kelių transporto priemonės judėjimo pavyzdžiai 

atstumo �� reikšmėms esant skirtingoms: a) atstumas �� per mažas; 
b) atstumas �� per didelis (sudaryta pagal: Pure Pursuit Controller 2019) 
Fig. 1.3. Examples of the autonomous road vehicle movement, while the 

look-ahead distances �� are different: a) look-ahead distance �� is too short; 
b) look-ahead distance �� is too long (based on: Pure Pursuit Controller 2019) 

Vis dėlto, net ir atitinkamai suderinus grynojo sekimo metodą, metodo 
veikimas gali tapti neefektyviu, jei suplanuotame ATP judėjimo maršrute atsiras 

a) b) Realus judėjimo 
maršrutas 

Suplanuotas judėjimo maršrutas 
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pasikeitimų (Lundgren 2003). Priešingai nei judėjimo link taško metodas, grynojo 
sekimo metodas moksliniuose darbuose yra taikomas kuriant ATP valdymo algo-
ritmus. Šaltinyje (Andersen et al. 2016) autoriai modifikavo grynojo sekimo me-
todą ir šio metodo valdymo dėsnyje papildomai įvertino ATP posūkio kampo apie 
vertikalią ašį nuokrypių �� vertes. Autoriai nustatė, kad valdymo dėsnyje įverti-
nant didesnį skaičių parametrų, kurie apibūdina ATP realaus judėjimo koordina-
čių nuokrypį nuo suplanuotojo judėjimo maršruto koordinačių, yra užtikrinamas 
patikimesnis ATP valdymas ir didesnis ATP judėjimo tikslumas suplanuotuoju 
maršrutu. Grynojo sekimo metodo efektyvumą, ATP judant įvairiais maršrutais, 
analizavo Dhanya et al. (2017). Visais autoriaus analizuotais skirtingais judėjimo 
atvejais nebuvo užtikrintas tikslus ATP judėjimas suplanuotuoju maršrutu. Sie-
kiant sumažinti atsirandančius judėjimo nuokrypius, Park et al. (2014) šio metodo 
derinimui, t. y. atstumo �� nustatymui panaudojo proporcinį – integralinį (PI) me-
todą ir tokiu būdu sudarė mišrųjį valdymo metodą, kurį pavadino adaptyviuoju 
grynojo sekimo metodu. Chen et al. (2018) grynojo sekimo metodo derinimui taip 
pat panaudojo PI metodą, tačiau mišrusis valdymo metodas buvo sudaromas lai-
kantis supaprastinimo, kad ATP juda pastoviu greičiu. Zhang et al. (2017) paste-
bėjo, kad daugelyje mokslinių darbų grynojo sekimo metodo derinimas yra atlie-
kamas priimant prielaidą, kad atstumo �� reikšmė yra pastovi ir pabrėžė, kad tokia 
prielaida yra klaidinga. Atitinkamai, Zhang et al. (2017) taip pat pasiūlė, kad gry-
nojo sekimo metodo derinimas turėtų būti atliekamas nepertraukiamai viso judė-
jimo metu, įvertinant realiuoju laiku nuolatos kintantį ATP realaus judėjimo 
koordinačių nuokrypį nuo suplanuotojo judėjimo maršruto koordinačių. 

Stanlio metodas yra pranašiausias iš geometrinių valdymo metodų. Svarbu 
išskirti tai, kad taikant Stanlio metodą ATP judėjimas vyksta ne bandant priartėti 
prie judėjimo maršrute įvedamų papildomų NT, tačiau siekiant užtikrinti nuolatinį 
judėjimą suplanuotojo maršruto koordinatėmis. Bendrasis Stanlio metodo 
valdymo dėsnis išreiškiamas (Amer et al. 2017): 
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Stanlio metodo valdymo dėsnis yra netiesinė geometrinė funkcija, kurios 
argumentai yra ATP judėjimo greitis �, derinimo koeficientas �, taip pat ATP 
realaus judėjimo nuokrypiai nuo suplanuotojo judėjimo maršruto: posūkio kampo 
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apie vertikalią ašį nuokrypiai �� ir judėjimo skersine ašimi koordinačių nuokry-
piai 	�. Šio metodo kūrėjai šaltinyje (Thrun et al. 2006) nurodė, kad suformuluo-
tas valdymo dėsnis generuoja VRPK reikšmes pagal netiesinę proporciją: didėjant 
judėjimo skersine ašimi koordinačių nuokrypiui 	�, atitinkamai iki tam tikros 
ribos didėja ir VRPK reikšmės ��. Hoffmann et al. (2007) paaiškino, kad Stanlio 
metodo valdymo dėsnis yra sudarytas iš trijų valdymo režimų: 1. Generuojamos 
maksimalios VRPK reikšmės (����); 2. Generuojamos minimalios VRPK reikš-
mės (−����) ir 3. Generuojamos nominalios VRPK reikšmės (��). Iš 1.11 
išraiškos yra aišku, kad Stanlio metodas turi būti derinamas tikslingai parenkant 
derinimo koeficiento � reikšmes. Amer et al. (2018) nustatė, kad Stanlio metodo 
efektyvumas stipriai priklauso nuo derinimo proceso rezultatų. Sprendžiant Stan-
lio metodo derinimo problemą, Amer et al. (2018) derinimo koeficiento reikš-
mėms nustatyti panaudojo neraiškiosios logikos metodą ir sudarė neraiškiąsias 
aibes, apibūdinančias ryšį tarp derinimo koeficiento, ATP judėjimo greičio ir 
judėjimo nuokrypių. Autoriaus darbe derinimo koeficiento � reikšmes nustačius 
atsižvelgiant į ATP judėjimo greitį, Stanlio metodo valdymo efektyvumas padi-
dėjo 94 %. Šaltinyje (Fisher et al. 2017) Stanlio metodo derinimui buvo panaudo-
tas genetinis programavimas. Darbo autoriai pastebėjo, kad metodo derinimui 
naudojant pastovaus dydžio derinimo koeficiento � reikšmes, tam tikrais atvejais 
generuojamos VRPK �� reikšmės pradėdavo svyruoti. Šaltinyje (Park et al. 2015) 
yra pažymima, kad Stanlio metodas yra vienintelis iš geometrinių metodų, kuris 
yra tinkamas ATP valdymui, judėjimo greičiams esant dideliems (> 5 m/s). 

1.4.2. Kinematiniai ir dinaminiai valdymo metodai 
Kinematiniai ir dinaminiai valdymo metodai ir šių metodų valdymo dėsniai yra 
paremti skirtingo kompleksiškumo kinematiniais ir dinaminiais horizontaliųjų 
jėgų ATP modeliais. Atitinkamai, kinematiniams ir dinaminiams valdymo meto-
dams yra būdingos tos pačios savybės, privalumai bei trūkumai, kaip ir 
kinematiniams ir dinaminiams horizontaliųjų jėgų ATP modeliams. Tai reiškia, 
kad kinematiniai valdymo metodai yra tinkami tik, kai ATP judėjimo greitis 
neviršija 5 m/s ribos, o dėl didelio kompiuterinių resursų ir pradinių duomenų 
poreikio, dinaminių valdymo metodų taikymas realiuoju laiku yra sudėtingas. 
Atsižvelgus į bendrąsias ATP horizontaliųjų jėgų matematinių modelių savybes, 
yra aišku, kad tikslesnis ATP judėjimas suplanuotuoju maršrutu yra užtikrinamas 
naudojant dinaminius, o ne kinematinius valdymo metodus (Dixit et al. 2018). 
Skirtingai nuo geometrinių valdymo metodų, nei kinematiniai, nei dinaminiai 
valdymo metodai neturi sudarytų bendrųjų valdymo dėsnių išraiškų. Todėl 
kinematinį ar dinaminį valdymo metodą taikant konkretaus valdymo uždavinio 
sprendimui, yra būtina suformuluoti valdymo dėsnį, kuris būtų paremtas atitin-
kamu horizontaliųjų jėgų matematiniu modeliu. Tinkamai suformulavus valdymo 
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dėsnį / dėsnius, kinematiniai ir dinaminiai valdymo metodai gali būti taikomi tiek 
VRPK, tiek ATP judėjimo greičio valdymui. Nepaisant to, kad kinematinių ir 
dinaminių metodų valdymo dėsniai yra formuluojami atsižvelgiant į sprendžiamą 
valdymo užduotį, Snider (2009) nurodo, kad turi būti įmanoma atlikti šių valdymo 
metodų derinimą. Straipsnio autorius atkreipia dėmesį ir į tai, kad dėl didelio 
judėjimą apibūdinančių parametrų skaičiaus, dinaminių valdymo metodų 
derinimas yra sudėtinga užduotis. 

Moksliniuose darbuose esama įvairių kinematinių ir dinaminių valdymo me-
todų variacijų. Šaltiniuose (Fareh et al. 2016; Ali et al. 2019) autoriai sukūrė ATP 
valdymo algoritmus, kurių veikimas paremtas Liapunovo stabilumo teorijos 
(angl. Lyapunov stability approach) ir kinematinių valdymo metodų taikymu. 
Fareh et al. (2016) ir Ali et al. (2019) darbuose kinematiniai valdymo metodai 
buvo taikomi ATP judėjimo greičio valdymui, o ATP judėjimo stabilumas užtik-
rinamas naudojant Liapunovo stabilumo teoriją. Tiek Fareh et al. (2016), tiek 
Ali et al. (2019) darbuose nurodoma, kad naudojant apibūdintą metodų derinį, dėl 
išorinių veiksnių atsirandantys ATP judėjimo nuokrypiai, visais atvejais efekty-
viai konvergavo link nulių. Lyginamajame Dixit et al. (2018) tyrime nustatyta, 
kad kinematiniai valdymo metodai yra tik nežymiai pranašesni už geometrinius 
judėjimo link taško bei grynojo sekimo metodus ir todėl kinematinių valdymo 
metodų kūrimas ATP judėjimo valdymui nėra tikslingas. Dixit et al. (2018) atlik-
tame lyginamajame tyrime buvo pastebėta ir tai, kad kinematiniai valdymo meto-
dai taip pat nėra atsparūs suplanuotojo maršruto, kuriuo turi judėti ATP, netikslu-
mams. Dinaminis valdymo metodas, skirtas valdyti ant slidžios kelio dangos 
judančią ATP, aprašomas šaltinyje (Lucet et al. 2015). Išanalizavus nurodytą 
darbą galima pastebėti, kad kuriant valdymo algoritmą dinaminis ATP modelis 
buvo naudojamas tik įstrižojo riedėjimo kampų nustatymui. Galutinę valdymo 
dėsnio išraišką Lucet et al. (2015) sudarė panaudojant nustatytas įstrižojo riedė-
jimo kampų reikšmes įvertinantį modifikuotą kinematinį modelį. Analogiški di-
naminiai valdymo metodai, kuriuose dinaminis horizontaliųjų jėgų ATP modelis 
yra naudojamas tik ATP judėjimo parametrų nustatymui, o ne galutinės valdymo 
dėsnio išraiškos sudarymui, yra aprašomi ir kituose moksliniuose darbuose 
(Tavan et al. 2015; Ibari et al. 2016). Kaip ir Lucet et al. (2015), Ibari et al. (2016) 
dinaminį modelį taip pat panaudojo siekdamas patikslinti kinematiniu modeliu 
paremtą valdymo dėsnį. Sudarant valdymo algoritmą, Tavan et al. (2015) dina-
minį modelį pritaikė sukimosi greičio apie vertikalią ašį ir įstrižojo riedėjimo 
kampų nustatymui, o ATP valdymui panaudojo proporcinį – integralinį – diferen-
cialinį (PID) valdymo metodą. Remiantis paminėtais moksliniais darbais galima 
teigti, kad ATP valdymui taikant dinaminius valdymo metodus, daugeliu atvejų 
yra sudaromi mišrieji valdymo metodai, kuriuose dinaminiai modeliai yra naudo-
jami sudaromuose valdymo dėsniuose siekiant įvertinti ATP judėjimą apibūdi-
nančius dinaminius parametrus. 
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1.4.3. Klasikiniai valdymo metodai 
Taikant klasikinius valdymo metodus, ryšys tarp valdymo algoritmo išėjimo kin-
tamųjų ir valdymo rezultatų, t. y. valdymo algoritmo poveikis valdomai sistemai, 
yra apibūdinamas naudojant valdomos sistemos matematinį modelį ar perdavimo 
funkciją, o ne analizuojant realią valdomojo objekto elgseną. Automatinio val-
dymo teorijoje yra sukurtas didelis skaičius skirtingų klasikinių valdymo metodų, 
kurie įprastai taikomi įvairių pramoninių įrenginių automatizuotam valdymui. 
Įvertinus ATP valdymo specifiką, moksliniuose darbuose yra taikomi du klasiki-
niai valdymo metodai: PID ir SMC (Dixit et al. 2018; Amer et al. 2017). 

Taikant PID valdymo metodą, teoriniai pageidaujami valdymo rezultatai yra 
nuolatos lyginami su realiais valdymo rezultatais. Atsiradus nuokrypiui tarp 
teorinių pageidaujamų ir realių valdymo rezultatų, proporcinė, integralinė bei 
diferencialinė metodo dalys yra perskaičiuojamos, tokiu būdu koreguojant valdo-
mojo parametro reikšmes ir mažinant atsiradusius nuokrypius (Kayacan et al. 
2016). Bendrasis PID metodo valdymo dėsnis yra išreiškiamas: 
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čia � – valdomo parametro reikšmė, apskaičiuota taikant PID metodą; �	 – pro-
porcinis derinimo koeficientas; � – valdymo rezultatų nuokrypis; �� – integralinis 
derinimo koeficientas; �� – diferencialinis derinimo koeficientas. 

PID metodas moksliniuose darbuose yra naudojamas tiek VRPK, tiek ATP 
judėjimo greičio valdymui. Vis dėlto, būtina įvertinti tai, kad kuriant ATP 
valdymo algoritmą, PID valdymo metodas gali būti panaudotas tik VRPK arba 
judėjimo greičio valdymui, o ne abiem šiems parametrams valdyti iš karto. Šalti-
nyje (Mu et al. 2018) autoriai sukūrė ATP valdymo algoritmą, sudarytą iš val-
dymo kontūre lygiagrečiai sujungtų dviejų PID valdiklių ir pademonstravo, kad 
patikimas ATP valdymo algoritmo veikimas gali būti užtikrintas skirtingų išėjimo 
kintamųjų valdymui vienu metu taikant daugiau nei vieną PID valdiklį. Kayacan 
et al. (2016) nurodė kitą reikšmingą PID metodo trūkumą – PID metodo veikimo 
principas yra paremtas prielaida, kad valdoma sistema yra tiesinė arba esant tam 
tikroms sąlygoms elgiasi ir gali būti apibūdinama, kaip tiesinė sistema. Dixit 
et al. (2018) pabrėžia ir tai, kad kiekviena iš trijų PID valdymo metodo dalių turi 
būti derinama atskirai nustatant proporcinio, integralinio ir diferencialinio koefi-
cientų reikšmes, todėl ATP judėjimo režimams esant kintantiems, šio metodo de-
rinimas tampa sudėtinga užduotimi. Kadangi PID yra klasikinis valdymo meto-
das, literatūroje yra randama ir PID derinimui tinkamų klasikinių derinimo 
metodų, tokių kaip Zieglerio – Nikolso (angl. Ziegler – Nichols method) ar 
Koheno – Kūno (angl. Cohen – Coon method) metodai. Tačiau šaltinyje (Bansal 
et al. 2012) yra pateikiamas neigiamas klasikinių derinimo metodų taikymo, 
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sprendžiant ATP valdymo uždavinius, vertinimas. Neigiamas klasikinių derinimo 
metodų taikymo vertinimas minėtame šaltinyje yra grindžiamas nurodant, kad 
klasikiniai derinimo metodai yra paremti įvairiomis prielaidomis, todėl tokių me-
todų taikymas neužtikrins patikimų valdymo rezultatų. Dėl šių priežasčių, siekiant 
užtikrinti patikimesnius valdymo rezultatus, PID metodo derinimui Bansal et al. 
(2012) siūlo naudoti intelektinius ar optimizavimo metodus, tačiau taip pat pabrė-
žia, kad net ir preciziškai suderinus PID valdymo metodą, pasikeitus ATP judė-
jimo sąlygoms, metodo veikimas gali tapti neefektyviu. PID valdymo metodo 
neefektyvumas esant skirtingiems ATP judėjimo greičiams ir maršrutams, t. y. 
siauros efektyvaus veikimo ribos, yra dar vienas šio valdymo metodo trūkumas. 
Atliekant ATP judėjimo greičio valdymą, Al-Mayyahi et al. (2015) PID metodo 
derinimui naudojo dalelių spiečiaus optimizavimo metodą ir aprašė tikslo 
funkcijos, reikalingos optimizavimo uždavinio sprendimui, sudarymo procesą. 
Al-Mayyahi et al. (2015) sudaryta tikslo funkcija PID metodo derinimui: 

      2 2
0 0min d dt r i rf t v v t  

     . (1.13) 
Alouache et al. (2018) darbe, taip pat ATP greičiui valdyti skirto PID metodo 

derinimui, buvo panaudotas genetinis programavimas. Nors Al-Mayyahi et al. 
(2015) ir Alouache et al. (2018) optimizavimo uždavinio sprendimui taikė skir-
tingus metodus, tačiau išanalizavus Alouache et al. (2018) darbą galima pastebėti, 
kad abiejų autorių sudarytos tikslo funkcijos yra beveik vienodos. Yra aišku, kad 
PID valdymo metodo derinimas esant skirtingiems ATP judėjimo greičiams ir 
maršrutams, yra pagrindinė užduotis, kuri turi būti išspręsta, siekiant šį valdymo 
metodą pritaikyti ATP valdymui. Priešingai nei PID, SMC yra netiesinis klasiki-
nis valdymo metodas, kuris pasižymi pakankamai dideliu valdymo tikslumu, 
atsparumu įvairiems netikslumams, tinkamumu netiesinių sistemų valdymui ir 
nesudėtingu taikymu (DeCarlo et al. 2008). Bendruoju atveju, SMC metodo 
taikymas valdymo uždavinių sprendimui susideda iš dviejų dalių: 

1. Pirmiausiai turi būti sudaryta funkcija, kuri aprašytų pageidaujamą val-
domos sistemos būseną (angl. sliding surface), kai valdymo uždaviniai 
yra įgyvendinami tiksliai. 

2. Valdomos sistemos pageidaujamai būsenai esant aprašytai, turi būti 
formuluojamas valdymo dėsnis, kuris užtikrintų, kad reali valdomos 
sistemos būsena viso valdymo proceso metu būtų artima aprašytai pagei-
daujamai sistemos būsenai. 

DeCarlo et al. (2008) pateikia paaiškinimą, kad taikant SMC metodą gene-
ruojamos valdomo parametro reikšmės yra su trūkiais ir nuolatos besikeičiančios. 
Dėl šios priežasties valdymo metu valdomos sistemos realiai būsenai priartėjus 
prie aprašytos pageidaujamos sistemos būsenos, reali sistemos būsena nepastoviu 
dažniu pradeda svyruoti apie aprašytą pageidaujamą sistemos būseną (1.4 pav.). 
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Valdomos sistemos realios būsenos svyravimas apie aprašytą pageidaujamą 
valdomos sistemos būseną yra pagrindinė SMC valdymo metodą apibūdinanti 
savybė, kuri visuose moksliniuose darbuose be išimčių yra vertinama neigiamai 
(Amer et al. 2017). DeCarlo et al. (2008) nurodo ir tai, kad priklausomai nuo su-
formuluoto valdymo dėsnio, SMC valdymo metodas yra skirstomas į dvi grupes: 
pirmosios eilės ir aukštesnės eilės SMC valdymo metodai. 

 

 
1.4 pav. Kintančios būsenos valdymo metodo veikimo principo ir valdomos 

sistemos būsenos svyravimo pavyzdys (sudaryta pagal: Amer et al. 2017) 
Fig. 1.4. Example of the sliding mode controller operation and the effect of 

the chattering (based on: Amer et al. 2017) 

Moksliniuose darbuose įprastai yra bandoma išspręsti aprašytą SMC valdo-
mos sistemos realios būsenos svyravimo problemą (Amer et al. 2017). Ši 
problema daugeliu atvejų yra sprendžiama kuriant mišriuosius valdymo algorit-
mus (Dai et al. 2019). Tagne et al. (2013) teigia, kad viena iš alternatyvų siekiant 
išspręsti būsenos svyravimo problemą, yra aukštesnės eilės SMC valdymo metodo 
naudojimas. Antrosios eilės SMC valdymo metodo sudarymas yra detaliai apra-
šomas šaltinyje (Rajanna 2017). Nors (Rajanna 2017) darbe taikant sudarytą 
antrosios eilės SMC valdymo metodą valdomos sistemos realios būsenos svyra-
vimo problema buvo išspręsta, tačiau dėl sudėtingos sukurto valdymo dėsnio 
išraiškos, metodo derinimas taip pat pasidarė sudėtinga užduotimi. Remiantis (Ra-
janna 2017) darbu galima teigti, kad sudarant SMC metodo funkcijų išraiškas, yra 
būtina įvertinti ir suformuluoto valdymo dėsnio derinimo sudėtingumą. 

1.4.4. Intelektiniai ir kiti valdymo metodai 
Sprendžiant ATP valdymo uždavinius, intelektiniai metodai yra naudojami dviem 
skirtingais būdais: kaip ATP valdymo metodai arba, kaip valdymo dėsnių deri-
nimo metodai (Amer et al. 2017). Pavyzdžiui, Rastelli et al. (2015) sukūrė neraiš-
kiosios logikos metodu paremtą valdymo algoritmą, skirtą valdyti ATP judėjimą 
žiedinėmis sankryžomis. Siekiant supaprastinti neraiškiosios logikos taikymą 

Reali valdomos sistemos 
būsena ir jos svyravimas 

Pageidaujama valdomos 
sistemos būsena  
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ATP valdymo uždaviniui spręsti, Rastelli et al. (2015) ATP VRPK ir ATP kam-
pinio greičio valdymui panaudojo du skirtingai sudarytus neraiškiosios logikos 
metodus. Wang et al. (2015) ATP valdymui taip pat panaudojo neraiškiąją logiką, 
ir, kaip vieną iš neraiškiosios logikos metodo įėjimo kintamųjų, įvertino ATP 
judėjimo greitį. Tokiu būdu autorius užtikrino didesnes neraiškiosios logikos me-
todo efektyvaus valdymo ribas, kai ATP judėjimo greičiai yra kintantys. Atlik-
tuose lyginamuosiuose tyrimuose tiek Dixit et al. (2018), tiek Amer et al. (2017) 
kritiškai vertino intelektinių metodų taikymą ATP valdymui. Abiejų darbų auto-
riai nurodė, kad dėl intelektinių metodų kompleksiškumo, šie metodai gali užtik-
rinti efektyvų teorinį ATP valdymą, tačiau vis dar nėra tinkami saugiam ir patiki-
mam tikrų ATP valdymui, kai ATP įvairiomis sąlygomis juda realiame transporto 
priemonių eisme. Dėl šios priežasties intelektiniai metodai moksliniuose darbuose 
dažniau taikomi siekiant nustatyti naudojamo valdymo dėsnio derinimo koefi-
cientų reikšmes, o ne tiesioginiam ATP valdymui. Tiep et al. (2018) PID valdymo 
metodo derinimui panaudojo neraiškiosios logikos metodą, turintį du įėjimo kin-
tamuosius, kurie apibūdina ATP judėjimo nuokrypius bei nuokrypių pokytį, ir tris 
išėjimo kintamuosius – PID metodo derinimo koeficientus. Zhu et al. (2016) 
darbe dirbtiniai neuroniniai tinklai buvo taikomi Stanlio metodo derinimui. Dirb-
tinius neuroninius tinklus taikant Stanlio metodo derinimui, Zhu et al. (2016) 
analizavo ryšį tarp Stanlio metodo derinimo koeficiento � reikšmių ir ATP judė-
jimo nuokrypių. Remdamasis atlikta analize, Zhu et al. (2016) sukūrė mišrųjį 
valdymo algoritmą, užtikrinantį tikslų ATP judėjimą, tiek esant skirtingiems 
judėjimo greičiams, tiek skirtingiems judėjimo maršrutams. 

Moksliniuose darbuose ATP valdymui yra taikomas ir modeliu prognozuo-
jamo valdymo metodas (MPC). Taikant MPC metodą, optimalios valdomo para-
metro reikšmės yra nustatomos numatant ir įvertinant būsimą galimų skirtingų 
valdomo parametro reikšmių poveikį valdomajai sistemai. Modeliavimo būdu 
nustatyti valdymo rezultatai yra įvertinami kiekviename atliekamų skaičiavimų 
žingsnyje sprendžiant vis naują optimizavimo uždavinį. Tokiu būdu kiekviename 
atliekamų skaičiavimų žingsnyje yra surandama optimali valdomojo parametro 
reikšmė, kurią naudojant modeliavimo būdu nustatyti valdymo rezultatai sutampa 
su pageidaujamais valdymo rezultatais. Bendruoju atveju, šį metodą sudaro: 
1. Valdomos sistemos matematinis modelis; 2. Sudaryta tikslo funkcija, kuri yra 
reikalinga optimizavimo uždavinių sprendimui ir 3. Bendrasis suformuluotas val-
dymo dėsnis (Orukpe 2012). Šaltinyje (Orukpe 2012) yra įvardinami įvairūs MPC 
metodo privalumai: metodas gali būti naudojamas daugiau nei vieno parametro 
valdymui; metodas yra tinkamas tiek tiesinių, tiek netiesinių sistemų valdymui; 
optimizavimo uždaviniai yra sprendžiami įvertinant aprašytus valdomos sistemos 
apribojimus; naudojant pakankamai tikslų valdomos sistemos matematinį modelį 
galima greičiau identifikuoti galimus sudaryto valdymo algoritmo trūkumus. 
Vis dėlto, šis valdymo metodas pasižymi ir svarbiais trūkumais. Metodo veikimo 
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patikimumas ir efektyvumas priklauso nuo valdomos sistemos matematinio mo-
delio detalumo. Valdymo metu kiekviename atliekamų skaičiavimų žingsnyje 
sprendžiant optimizavimo uždavinį, pagrindiniais MPC metodo trūkumais yra di-
delis kompiuterinių resursų poreikis ir ilga atliekamų skaičiavimų trukmė (Dixit 
et al. 2018; Amer et al. 2017). Būtent dėl didelio kompiuterinių resursų poreikio 
ir ilgos atliekamų skaičiavimų trukmės, MPC metodas nėra tinkamas valdymo 
uždavinių sprendimui realiuoju laiku (Razi et al. 2014). Siekiant sumažinti MPC 
metodo kompiuterinių resursų poreikį, Gao et al. (2014) naudojo tiesinį ATP ma-
tematinį modelį. Kim et al. (2014) ir Lima et al. (2018) taip pat sumažino metodo 
kompiuterinių resursų poreikį supaprastindami valdomos ATP matematinį mo-
delį. Tačiau supaprastintų valdomos sistemos matematinių modelių naudojimas 
nėra aprašytų problemų sprendimo būdas, kadangi tokiu atveju mažėja MPC val-
dymo proceso tikslumas ir patikimumas. Adelipour et al. (2017) pasiūlė detalų 
ATP matematinį modelį dalinti į atskiras posistemes ir kiekvienai iš matematinio 
modelio posistemių atskirai taikyti MPC metodą. Autorius teigia, kad tokiu būdu 
turėtų būti sumažinta atliekamų skaičiavimų trukmė. Svarbu įvertinti ir tai, kad 
MPC metodo derinimas (Abrashov et al. 2017) ir tikslo funkcijos sudarymas taip 
pat išlieka reikšmingomis problemomis, kurios privalo būti išspręstos, norint 
MPC metodą pritaikyti valdymo uždavinių sprendimui. 

Moksliniuose darbuose, tam tikrais valdymo uždavinių atvejais, yra taikomi 
ir kitokie įvairūs valdymo metodai, pavyzdžiui, linijinis-kvadratinis valdymas 
(angl. linear-quadratic regulator) ar atgalinio poslinkio valdymas (angl. 
backstepping). Tačiau dėl įvairių trūkumų šie metodai taikomi retai. Apžvelgtųjų 
valdymo metodų savybių apibendrinimas yra pateikiamas šio darbo B priede. 

1.5. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 
Remiantis atlikta mokslinių tyrimų apžvalga suformuluotos išvados: 

1. Nustatyta, kad autonominės kelių transporto priemonės valdymo sistemą 
sudaro tarpusavyje sąveikaujantys duomenų rinkimo bei apdorojimo, 
globaliojo bei lokaliojo judėjimo maršrutų planavimo ir valdymo 
algoritmai. Dėl šios priežasties autonominės kelių transporto priemonės 
valdymo sistemos kūrimas yra kompleksinis uždavinys, kurio sprendi-
mas susideda iš atskirų etapų – duomenų perdavimo sąsajos ir įvardintų 
algoritmų kūrimo. 

2. Kuriant judėjimo maršrutų planavimo ir valdymo algoritmus privaloma 
įvertinti autonominės kelių transporto priemonės judėjimo kinematikos ir 
esminius dinamikos principus. Siekiant įvertinti šiuos principus yra tai-
komi horizontaliųjų jėgų matematiniai modeliai, todėl autonominės kelių 
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transporto priemonės, kaip valdomos sistemos, matematinis modeliavi-
mas, yra svarbus veiksnys, nuo kurio priklauso planavimo ir valdymo 
algoritmų veikimo patikimumas bei praktinio taikymo autonominėse 
kelių transporto priemonėse galimybės. 

3. Pavienių planavimo metodų taikymas kuriant autonominių kelių trans-
porto priemonių judėjimo maršrutų planavimo algoritmus nėra tikslingas, 
kadangi daugelis judėjimo maršrutų planavimo metodų pasižymi trūku-
mais, susijusiais su taikymo apribojimais, kompiuterinių resursų poreikiu 
ir atliekamų skaičiavimų trukme. Kuriant judėjimo maršrutų planavimo 
algoritmus, kurie būtų tinkami saugių ir techniškai įveikiamų maršrutų 
planavimui, būtina taikyti naujus mišriuosius maršrutų planavimo meto-
dus, sudarytus iš skirtingų klasikinių ir / ar euristinių planavimo metodų. 

4. Nustatyta, kad kuriant autonominių kelių transporto priemonių valdymo 
algoritmus, pagrindinė sprendžiama problema yra algoritmo kūrimui 
parinkto valdymo metodo tikslingas derinimas, kai autonominės kelių 
transporto priemonės judėjimo sąlygos yra kintančios. 

Atsižvelgus į suformuluotas atliktos analizės išvadas, numatomi tolimesni 
disertacijos uždaviniai: 

1. Sudaryti autonominės kelių transporto priemonės globaliojo ir lokaliojo 
judėjimo maršrutų planavimo algoritmus, kurie užtikrintų saugių ir 
techniškai įveikiamų judėjimo maršrutų planavimą. 

2. Sudaryti autonominės kelių transporto priemonės skersinio judėjimo 
valdymo algoritmą, kuris realiuoju laiku vertintų judėjimą suplanuotuoju 
maršrutu apibūdinančius parametrus, koreguotų valdymo kintamuosius, 
užtikrintų stabilų bei tikslų judėjimą suplanuotuoju maršrutu. 

3. Užtikrinti duomenų perdavimą ir sąveiką tarp sudarytų judėjimo 
maršrutų planavimo bei skersinio judėjimo valdymo algoritmų. 

4. Atlikti autonominės kelių transporto priemonės judėjimo suplanuotais 
maršrutais eksperimentinius tyrimus ir remiantis gautaisiais eksperimen-
tinių tyrimų duomenimis išanalizuoti sukurtos adaptyvios valdymo 
sistemos veikimo patikimumą.
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  2 
Autonominės kelių transporto 

priemonės adaptyvios valdymo 
sistemos kūrimas  

Šiame skyriuje yra sudaromi globaliojo bei lokaliojo judėjimo maršrutų plana-
vimo ir ATP skersinio judėjimo valdymo algoritmai, atliekama išsami valdymo 
algoritmo sudarymui parinkto valdymo metodo veikimo dėsningumų analizė. 
Aprašoma sukurtos adaptyvios valdymo sistemos struktūra ir pateikiama sukurta 
adaptyvios valdymo sistemos uždarojo valdymo kontūro schema. 

Skyriaus tematika paskelbtos penkios publikacijos (Skačkauskas et al. 2017a; 
Skačkauskas, Sokolovskij 2018a; Skačkauskas, Sokolovskij 2018b; Skačkauskas, 
Sokolovskij 2019; Skačkauskas et al. 2020). 

2.1. Globaliojo judėjimo maršruto planavimo 
algoritmas 
Prieš pradedant sudarinėti globaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmą, 
pirmiausiai yra tiksliai apibrėžiamos sąlygos, reikalavimai ir prielaidos, kuriomis 
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bus paremtas algoritmo veikimo principas. Iškeliamos šios sąlygos bei 
reikalavimai: 

1. Sudaromas globaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmas privalo 
būti tinkamas maršruto planavimui nuo pradinio iki galinio norimo NT 
tiek apribotose, tiek neapribotose aplinkose. 

2. Planuojamas globalusis judėjimo maršrutas turi būti vientisas ir tolydus, 
maršrute negali būti lūžių. ATP turi būti techniškai įmanoma judėti 
suplanuotuoju globaliuoju maršrutu. 

Šiame disertaciniame darbe sudarant globaliojo judėjimo maršruto planavimo 
algoritmą yra priimamos šios bendrosios prielaidos: 

1. Aplink esančių eismo dalyvių judėjimas yra nemodeliuojamas ir į marš-
ruto planavimo algoritmą nėra įtraukiamas. Judėjimo aplinka yra statinė. 

2. Statinė aplinka, kurioje juda ATP, yra laikoma apribotąja, jeigu kelias yra 
pažymėtas horizontaliojo ženklinimo linijomis, išskiriančiomis važiuoja-
mąsias kelio dalis, kelkraščius ir kitus kelio elementus. Jeigu ATP judė-
jimas nėra ribojamas horizontaliojo kelio ženklinimo linijų, tuomet sta-
tinė judėjimo aplinka laikoma neapribotąja, o maršruto planavimo 
algoritme kelkraščiai, šaligatviai ir kiti kelio elementai yra nevertinami. 

3. Judant suplanuotu globaliuoju maršrutu, ATP judėjimo greitis yra pasto-
vus, �� = const. Atsižvelgus į anksčiau minėtą judėjimo maršrutų klasi-
fikavimo sistemą, kurią pateikė Katrakazas et al. (2015), yra aišku, kad 
sudaromame algoritme įvertinant judėjimo greitį, algoritmo planuojamas 
maršrutas taip pat gali būti apibrėžiamas, kaip judėjimo trajektorija. 

Kadangi yra sudaromas globaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmas, 
sudaromam algoritmui nėra keliamas veikimo realiuoju laiku reikalavimas. 
Atsižvelgus į aprašytas sąlygas bei prielaidas, taip pat į A priede pateiktą plana-
vimo metodų savybių apibendrinimą, sprendžiant globaliojo judėjimo maršruto 
planavimo uždavinį ir siekiant užtikrinti sudaromo algoritmo efektyvumą ir 
patikimumą, yra formuluojamas klasikinio – tiesių bei apskritiminių kreivių (Du-
binso) ir euristinio – genetinio programavimo metodų derinys. Bendrasis šių 
metodų taikymo principas apibrėžiamas taip: globalusis judėjimo maršrutas yra 
planuojamas taikant Dubinso metodiką, o maršrutą charakterizuojantys 
parametrai yra optimizuojami panaudojus genetinį programavimą. Pasiūlytas 
Dubinso metodikos ir genetinio programavimo metodo taikymo principas planuo-
jant globalųjį judėjimo maršrutą, toliau yra detalizuojamas bei analizuojamas. 

Sudarant įvardintų planavimo metodų derinį pirmiausiai yra priimama, kad 
planuojamas judėjimo maršrutas ir jo apribojimai yra apibūdinami dviem NT 
rinkiniais. Pirmasis NT rinkinys ��� apibūdina planuojamą judėjimo maršrutą: 
pradinis ir galinis NT žymi globaliojo maršruto pradžią bei pabaigą, tarpiniai NT 
žymi vietas (neapribotoji aplinka) arba sankryžas (apribotoji aplinka), kuriose kei-
čiasi judėjimo kryptis ir ATP turėtų atlikti posūkio manevrą. Antrasis NT rinkinys 
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��� apibūdina apribotosios judėjimo aplinkos geometrinius apribojimus. Pirmojo 
NT rinkinio interpoliavimui taikant Dubinso metodiką, yra siekiama ne sugene-
ruoti didelį galimų judėjimo maršrutų skaičių, vėliau išrenkant saugiausią ir opti-
malų judėjimo maršrutą, tačiau NT atitinkamai sujungti tiesėmis bei apskritimi-
nėmis kreivėmis. Šiame disertaciniame darbe Dubinso metodika yra taikoma 
remiantis šaltiniu (Kikutis 2018). Svarbu paminėti, kad kiekviename iš tarpinių 
NT keičiantis ATP judėjimo krypčiai, Dubinso metodika turi būti taikoma atski-
rai. Vienetiniai vektoriai, ties kiekvienu tarpiniu NT nurodantys esamą ir būsimą 
ATP judėjimo kryptis, yra nustatomi: 
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Vienetinis vektorius �� nurodo kryptį, kuria ATP juda iš NT �� į ��
�, t. y. 
vektoriumi ��,�
�. Vienetinis vektorius ��
� – ATP judėjimo kryptį iš NT ��
� į ��
�, t. y. vektoriumi ��
�,�
� (Kikutis 2018). Vienetiniai vektoriai, tarp kitų ju-
dėjimo maršrutą apibūdinančių NT, yra apskaičiuojami analogiškai. Kampas �� tarp gretimų judėjimo atkarpų, kurių kryptys yra skirtingos, apskaičiuojamas: 

  1 T
1cosi i i 
 q q . (2.3) 

Vienetiniai vektoriai �� bei ��
�, taip pat kampas ��, yra reikalingi siekiant 
apskaičiuoti vektorius �� ir ��
�, kurie nustatytomis vienetinių vektorių krypti-
mis išreiškia atstumus nuo NT ��
� iki taškų �� bei ��
�, kuriuose turi būti 
pradėtas ir užbaigtas ATP judėjimas apskritimine kreive, t. y. posūkio manevras. 
Vektorius ��, kuris išreiškia atstumą nuo NT ��
� iki judėjimo apskritimine 
kreive pradžios taško ir vektorius ��
�, kuris išreiškia atstumą nuo NT ��
� iki 
judėjimo apskritimine kreive pabaigos taško, yra apskaičiuojami: 
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Atitinkamai, taškų koordinatės, kuriose turi prasidėti ir baigtis ATP judėjimas 
apskritimine kreive, yra išreiškiamos: 

 1i i i H w K , (2.6) 
 1 1 1i i i   H w K . (2.7) 
Apskritiminės kreivės (Dubinso apskritimo), kuria turi judėti ATP, centro 

koordinatės nustatomos: 
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Analogiška seka Dubinso metodika turi būti taikoma kiekvienam iš pirmojo 
rinkinio ��� NT, išskyrus pradinį ir galinį NT. Kaip ir buvo nurodyta anksčiau, 
Dubinso metodika paremta prielaida, kad apskritiminės kreivės spindulys visada 
yra minimalus ������, t. y. ATP VRPK reikšmė visada yra maksimali (����). 
Tokia prielaida nėra teisinga, kadangi ji apriboja sudaromo algoritmo veikimą, 
planuojant techniškai įveikiamus globaliuosius judėjimo maršrutus įvairiose apri-
botose bei neapribotose aplinkose. Dėl šios priežasties, taikant genetinio progra-
mavimo metodą, optimizuojamas parametras yra apskritiminės kreivės, kuria juda 
ATP, spindulys ��. Optimizavimo uždaviniui spręsti sudaryta tikslo funkcija, kurią 
naudojant bus surandamas optimalus apskritiminės kreivės spindulys ��: 

      22 2min O D O D O Df x x y y          , (2.9) 
čia �, 	, � – optimizuoto globaliojo judėjimo maršruto koordinatės; ��, 	�, �� – taikant Dubinso metodiką suplanuotojo globaliojo judėjimo 
maršruto koordinatės. 

Sudarytoje tikslo funkcijoje įvertinant skirtumą tarp optimizuotų ir taikant 
Dubinso metodiką suplanuotų globaliojo judėjimo maršruto koordinačių, yra 
užtikrinama, kad išsprendus optimizavimo uždavinį, ATP judėjimo kryptis po 
kiekvieno iš NT išliks tokia, kaip ir buvo suplanuota taikant Dubinso metodiką. 
Sprendžiamas minimizavimo uždavinys, kadangi yra siekiama suplanuoti marš-
rutą, kurio posūkio lankai būtų kuo mažiau nutolę nuo NT, tačiau įvertinus ATP 
techninius apribojimus, jai būtų įmanoma judėti suplanuotuoju maršrutu. Galima 
pastebėti, kad sudarytoje tikslo funkcijoje optimizuojamas parametras – apskriti-
minės kreivės spindulys ��, nėra tiesiogiai įvertinamas. Siekiant sudarytoje tikslo 
funkcijoje tiesiogiai įvertinti optimizuojamą parametrą ��, panaudojus Akermano 
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kampų taisyklę ir ATP bendrąjį kinematinį horizontaliųjų jėgų matematinį modelį, 
yra išreiškiama optimizuoto posūkio kampo � apie vertikalią ašį išraiška: 
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čia �� – judėjimo laikas tarp gretimų NT, įvertinus ATP judėjimo greitį ��. Panaudojus sudarytas 2.9 ir 2.10 išraiškas, sprendžiamo optimizavimo 
uždavinio tikslo funkcija yra pertvarkoma: 
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2.11 išraiškoje pateiktos tikslo funkcijos sudarymui panaudojus Akermano 
kampų taisyklę ir ATP bendrąjį kinematinį matematinį modelį, sprendžiamame 
optimizavimo uždavinyje ATP yra įvertinama, kaip neholonominė sistema. Kaip 
ir Dubinso metodikos taikymo atveju, optimizavimo uždavinys turėtų būti spren-
džiamas atskirai kiekviename iš tarpinių NT keičiantis ATP judėjimo krypčiai. 
Norint išvengti globaliojo judėjimo maršruto planavimo netikslumų, 2.11 tikslo 
funkcijoje yra būtina įvertinti ir ankstesniame NT buvusią ATP judėjimo kryptį: 
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Optimizavimo uždavinio sprendimui taikant sudarytą 2.12 tikslo funkciją, 
kiekviename iš tarpinių NT keičiantis ATP judėjimo krypčiai, yra ne tik 
surandama optimali apskritiminės kreivės spindulio �� reikšmė. Atitinkamai, 
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galima įvertinti ir pasikeitusį, tačiau pastovaus dydžio ATP judėjimo greitį ��. Tai 
reiškia, kad globaliojo judėjimo maršruto planavimui taikant sudaromą algoritmą, 
kiekvienos apskritiminės kreivės atveju ATP judėjimo greitis gali būti skirtingas, 
tačiau jo reikšmė turi būti pastovi: �� = const ir ��
� = const, �� ≠  ��
�. 

Optimizavimo uždavinio sprendimas taikant 2.12 tikslo funkciją yra netiks-
lingas esant neišreikštiems optimizuojamo parametro �� ir sprendžiamo uždavinio 
apribojimams. Optimizuotas apskritiminės kreivės spindulys �� negali būti dides-
nis / mažesnis už galimą didžiausią / mažiausią ATP apsisukimo spindulį, todėl: 

 min i maxr r r  , (2.13) 
 max i minr r r   . (2.14) 
Siekiant užtikrinti sudaromo algoritmo veikimo efektyvumą, taip pat neapri-

botose aplinkose planuojamų globaliųjų judėjimo maršrutų saugumą, šiame darbe 
yra sudaromi du skirtingi sprendžiamo optimizavimo uždavinio apribojimai. 
Sudaryti optimizavimo uždavinio apribojimai yra išreiškiami, kaip nelygybės: 

    2 22 2

02tg 2

Sii i i i

i

qr q x r q y


       
, (2.15) 

    
1

2 22 2 tg
02tg 2

S

S

i V
ii i i i i

i i

L v iqr q x r q y r
 


                       

, (2.16) 

čia �����, ���	� – vienetinio vektoriaus �� projekcijos į � ir 	 ašis; ���  – trumpes-
niosios judėjimo atkarpos, sujungtos su NT ��
�, ilgis (2.1 pav.). Kiekvienas 
pirmojo rinkinio ��� tarpinis NT ��
� yra tam tikru atstumu nutolęs nuo gretimų 
NT �� ir ��
�. Dydis ���  nurodo trumpesniosios iš dviejų galimų judėjimo 
atkarpų ���,�
� arba ��
�,�
�� ilgį; �� – ATP vairavimo mechanizmo perdavimo 
skaičius; ���  – kampinis greitis, kuriuo yra sukamas ATP vairaratis. 

Optimizavimo uždavinio sprendimui taikant pirmąjį apribojimą 2.15 ir 
optimizavus spindulį ��, vektorių �� ir ��
� ilgiai negali būti mažesni, nei pusė 
atkarpos ���  ilgio. Dėl šios priežasties sprendžiant optimizavimo uždavinį gali būti 
naudojami visi šeši įmanomi Dubinso tiesių bei apskritiminių kreivių deriniai: ju-
dėjimas į dešinę – tiesiai – į dešinę, į dešinę – tiesiai – į kairę, į kairę – tiesiai – į 
dešinę, į kairę – tiesiai – į kairę, į dešinę – į kairę – į dešinę, į kairę – į dešinę – į 
kairę. Taikant antrąjį apribojimą 2.16 ir optimizavus spindulį ��, vektorių �� ir 
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���� ilgiai būtų mažesni, nei pusė atkarpos ���  ilgio. Tai reiškia, kad sprendžiant 
optimizavimo uždavinį būtų naudojami tik keturi Dubinso tiesių bei apskritiminių 
kreivių deriniai, tarp atskirtų pirmojo rinkinio ��� NT būtinai apimantys judėjimą 
tiesiai. Sudarytų apribojimų efektyvumo palyginimas planuojant globaliuosius ju-
dėjimo maršrutus pateikiamas trečiajame šio darbo skyriuje. Globaliojo judėjimo 
maršruto planavimo schema pateikiama 2.1 paveiksle. 

 

 
2.1 pav. Detali globaliojo judėjimo maršruto planavimo schema, kai yra 

atliekamas pastovaus spindulio posūkio į dešinę pusę manevras 
Fig. 2.1. Detailed scheme of the global path planning when the constant 

radius turn manoeuvre to the right side is being performed 

Judėjimo aplinkai esant apribotajai yra sudaroma sprendžiamo optimizavimo 
uždavinio apribojimų sistema. Pirmasis apribojimų sistemos apribojimas yra 
sudaromas įvertinant atitinkamų NT, kurie apibūdina planuojamą maršrutą ir 
judėjimo aplinkos geometrinius apribojimus, padėtis judėjimo aplinkoje: 
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čia   – trumpesniosios atkarpos, nurodančios skirtumą tarp pirmajam ��� ir 
antrajam ��� rinkiniui priklausančių atitinkamų NT, ilgis. 

Sudaromame globaliojo maršruto planavimo algoritme yra priimama, kad 
kiekvienas pirmojo rinkinio ��� NT yra apribojamas dviem antrojo rinkinio ��� 
NT. Pavyzdžiui, NT ��
� yra apribojamas NT !�
� ir !�
�. Įvardinti NT sudaro 
atkarpas !�
�,����  ir ��
�,���� , o šių atkarpų ilgį nurodo parametrai  � ir  �
� 
(2.1 pav.). Parametrų  � ir  �
� reikšmėms esant skirtingoms, 2.17 nelygybėje 
dydis   yra lygus mažesniojo parametro reikšmei, t. y.  =  �  arba  =  �
�. 

Apribotoje judėjimo aplinkoje ATP daugiau nei vieną kartą keičiant judėjimo 
kryptį, yra būtina užtikrinti, kad optimizuotų spindulių �� ir ��
� reikšmių suma 
nebūtų didesnė už parametro ���
�, nurodančio trumpesniosios iš dviejų galimų 
judėjimo atkarpų ��
�,�
� arba ��
�,�
� ilgį, reikšmę: 

 1 1 0
Si i ir r q    . (2.18) 

Jeigu 2.18 nelygybė yra netenkinama, suplanuotas judėjimo maršrutas yra 
techniškai neįveikiamas. Judėjimo aplinkai esant apribotajai, 2.17 ir 2.18 nelygy-
bės sudaro bendrąją sprendžiamo optimizavimo uždavinio apribojimų sistemą: 
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Išsprendus aprašytą optimizavimo problemą yra reikalinga nustatyti patiks-
lintas taškų, kuriuose turi prasidėti ir baigtis ATP judėjimas optimizuoto spindulio 
apskritimine kreive bei Dubinso apskritimo koordinates. Vis dėlto, net ir išspren-
dus optimizavimo problemą, suplanuotas globalusis judėjimo maršrutas nėra tech-
niškai įveikiamas, kadangi tiesių ir apskritiminių kreivių sujungimo taškuose 
susidaro lūžiai. Dėl šios priežasties yra laikomasi sąlygos, kad realios taškų ���, kuriuose turėtų prasidėti ir baigtis ATP judėjimas optimizuoto spindulio apskriti-
mine kreive, koordinatės nesutampa su apskaičiuotomis išsprendus optimizavimo 
uždavinį. Atstumas "�, esantis tarp taškų �� ir ���, yra apskaičiuojamas įverti-
nant kampinį greitį ��� , kuriuo yra sukamas ATP vairaratis: 
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čia #����, #��	� – atitinkamai, taško �� koordinatės � ir 	 ašyse. 
Taikant 2.20 išraišką suplanuoto globaliojo judėjimo maršruto vientisumas 

yra užtikrinamas ATP vairaratį pradedant sukti atitinkamu kampiniu greičiu 
pasiekus tašką ���, o ne tašką ��, t. y. tolydžiai sujungiant taškus ��� ir ��. Toks globaliojo judėjimo maršruto vientisumo užtikrinimas yra tiesiogiai susijęs 
su ATP valdymo būdu, kuris yra aprašomas 2.3.1 poskyryje. 

2.2. Lokaliojo judėjimo maršruto planavimo 
algoritmas 
Siekiant užtikrinti sąveiką tarp globaliojo bei lokaliojo maršrutų planavimo algo-
ritmų ir sukurti adaptyvios valdymo sistemos struktūrą, toliau sudarant lokaliojo 
judėjimo maršruto planavimo algoritmą yra atsižvelgiama į sudaryto globaliojo 
judėjimo maršruto planavimo algoritmo veikimo principą. Kadangi globaliajam 
judėjimo maršrutui suplanuoti yra naudojamos tiesės ir pastovaus spindulio �� apskritiminės kreivės, sudaromas lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algorit-
mas yra dalinamas į dvi dalis: 

1. Pirmoji algoritmo dalis, skirta perplanuoti globaliojo judėjimo maršruto 
atkarpas, sudarytas iš tiesių, t. y. kliūčiai esant tiesioje judėjimo 
atkarpoje. 

2. Antroji algoritmo dalis, skirta perplanuoti globaliojo judėjimo maršruto 
atkarpas, sudarytas iš pastovaus spindulio �� apskritiminių kreivių, t. y. 
kliūčiai esant pastovaus spindulio posūkyje. 

Sudarant lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmą, kaip ir globaliojo 
judėjimo maršruto planavimo algoritmo atveju, pirmiausiai yra tiksliai apibrėžia-
mos sąlygos, reikalavimai ir prielaidos, kuriomis bus paremtas algoritmo veikimo 
principas. Iškeliamos sąlygos bei reikalavimai: 

1. Kliūčiai esant tiesioje globaliojo judėjimo maršruto atkarpoje, sudaromas 
lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmas privalo būti tinkamas 
globaliojo judėjimo maršruto atitinkamų atkarpų perplanavimui tiek 
apribotose, tiek neapribotose aplinkose. Kliūčiai esant pastovaus spindu-
lio posūkyje, sudaromas algoritmas privalo būti tinkamas atitinkamų 
atkarpų perplanavimui tik neapribotose aplinkose. 

2. Kliūčiai esant tiesioje globaliojo judėjimo maršruto atkarpoje, sudaromas 
lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmas privalo būti tinkamas 
globaliojo judėjimo maršruto atitinkamų atkarpų perplanavimui, siekiant 
apvažiuoti tiek statines, tiek dinamines skirtingų geometrinių matmenų 
kliūtis. Kliūčiai esant pastovaus spindulio posūkyje, sudaromas algorit-
mas privalo būti tinkamas atitinkamų atkarpų perplanavimui, siekiant 
apvažiuoti tik statines kliūtis. 
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3. Planuojamas lokalusis judėjimo maršrutas turi būti vientisas ir tolydus, 
maršrute negali būti lūžių. Tam, kad užtikrinti vientisą ir tolydų supla-
nuoto lokaliojo judėjimo maršruto sujungimą su globaliuoju judėjimo 
maršrutu, perplanuotos lokaliosios atkarpos kreivis maršruto pradžios ir 
pabaigos taškuose privalo būti lygus nuliui. ATP turi būti techniškai 
įmanoma judėti suplanuotuoju lokaliuoju maršrutu. 

4. Sudaromas lokaliojo maršruto planavimo algoritmas privalo patikimai 
veikti realiuoju laiku, visiškai be jokios arba su minimalia veikimo delsa. 

Sudarant lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmą yra laikomasi ir 
2.1 poskyryje įvardintų bendrųjų prielaidų. Priimamos papildomos prielaidos: 

1. Prieš pradedant kliūties apvažiavimo manevrą, ATP juda tiesiai, jos pra-
dinė judėjimo ašis visada yra išilginė. Kliūčiai esant tiesioje judėjimo 
atkarpoje, pradinė bei galinė ATP ir kliūties judėjimo ašys sutampa arba 
yra lygiagrečios. Kliūčiai esant pastovaus spindulio posūkyje, pradinė bei 
galinė ATP judėjimo ašys sutampa su pastovaus spindulio posūkio lanko 
pradinio ir galinio taškų liestinėmis. 

2. Tiesioje judėjimo atkarpoje esanti kliūtis gali būti tiek statinė (�� = 0), 
tiek dinaminė (�� > 0). Dinaminės kliūties judėjimo greitis yra pastovus 
(�� = const), tačiau mažesnis už ATP judėjimo greitį, 0 ≤ �� < ��. 3. Judėjimo kliūčiai esant dinaminei, kliūtis gali judėti tik tiesiai, jos judė-
jimo ašis visada yra išilginė. Kliūties judėjimo ašies kryptis negali keistis. 

4. Pastovaus spindulio posūkyje esanti kliūtis yra statinė, �� = 0. Kliūties 
padėtis posūkyje ir kliūties geometriniai matmenys yra žinomi. Kliūtis 
negali būti pradiniame ir galiniame posūkio lanko taškuose (atitinkamai, �� ir ��). Kitų, papildomų kliūčių, kurios apribotų ATP judėjimą, nėra. 

5. Judėjimo kliūčiai esant pastovaus spindulio posūkyje, maksimalus 
posūkio lanko, kuriame yra kliūtis, kampas – �	��� = 90°, minimalus 
kampas – �	��	 = 15°. Minimalus posūkio spindulys yra lygus minima-
liam ATP apsisukimo spinduliui ����. 

Abi įvardintos sudaromo lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmo 
dalys toliau yra aprašomos atskirai. 

2.2.1. Kliūties, esančios tiesioje judėjimo atkarpoje,  
apvažiavimas 
Schema, į kurią atsižvelgiant yra sudaroma pirmoji lokaliojo judėjimo maršruto 
planavimo algoritmo dalis, pateikiama 2.2 paveiksle. Iš 2.2 paveiksle pateiktos 
schemos yra matoma, kad siekiant apvažiuoti tiesioje judėjimo atkarpoje esančią 
kliūtį, planuojamas lokalusis judėjimo maršrutas gali būti sudarytas iš vienos arba 
trijų dalių: pradinės judėjimo juostos keitimas, kliūties apvažiavimas ir grįžimas į 
pradinę judėjimo juostą. Jeigu yra atliekamas tik pradinės judėjimo juostos 
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keitimas, t. y. persirikiavimo manevras, tuomet planuojamą maršrutą sudaro tik 
viena dalis. Tai reiškia, kad ATP, pakeitusi pradinę judėjimo juostą, toliau juda 
naująja juosta, nebegrįždama į judėjimą pradine juosta (2.2 pav., a dalis). Jeigu 
yra atliekamas dvigubo judėjimo juostos keitimo manevras, tuomet planuojamą 
judėjimo maršrutą sudaro trys dalys. ATP, pakeitusi savo pradinę judėjimo juostą, 
apvažiuoja kliūtį ir sugrįžta į judėjimą pradine juosta (2.2 pav., b dalis). 
 
 
 

  
2.2 pav. Kliūties, esančios tiesioje judėjimo atkarpoje, apvažiavimo 

apribotoje aplinkoje schema: a) persirikiavimo manevras; b) dvigubo 
judėjimo juostos keitimo manevras 

Fig. 2.2. Scheme of an obstacle avoidance on a straight line segment in the 
structured environment: a) lane change manoeuvre; b) double lane change 

manoeuvre 

Pirmoji algoritmo dalis yra pradedama sudarinėti nustatant saugius atstumus 
skersine ir išilgine kryptimis tarp ATP ir kliūties. Tiesioje judėjimo atkarpoje 
esančios kliūties apvažiavimas yra pradedamas, jei atstumas skersine kryptimi �� 
tarp ATP judėjimo ir statinės / dinaminės kliūties ašių yra mažesnis už saugų 
skersinį atstumą, reikalingą ATP judėti lygiagrečiai pro kliūtį neperplanuojant 
globaliojo maršruto (2.2 pav., a dalis). Ši kliūties apvažiavimo sąlyga išreiškiama: 
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čia $� – saugos zonos atstumas (angl. safety distance). Šaltinyje (Borraz et al. 
2018) nustatyta, kad planuojant kliūčių apvažiavimo, t. y. lokaliuosius maršrutus, 
saugos zonos atstumas turėtų būti ne mažesnis, nei 1 m, todėl sudarant lokaliojo 
judėjimo maršruto planavimo algoritmą priimama, kad $� = 1,5 m; %� ir %� – ATP ir kliūties pločiai. 

Jeigu 2.21 sąlyga yra tenkinama, tuomet siekiant išvengti susidūrimo su 
statine / dinamine kliūtimi, tarp ATP ir kliūties yra nustatomas saugus išilginis 
atstumas, kuriam esant turi prasidėti pradinės judėjimo juostos keitimas. Minima-
lus išilginis saugus atstumas tarp ATP ir kliūties įvertinamas (Chen et al. 2013): 

    min i k m i uS v v t v t     , (2.22) 
čia �� – bendroji pradinės judėjimo juostos keitimo trukmė. Atsižvelgiant į tai, 
kad manevrą atlieka ATP, galima teigti, kad bendroji pradinės judėjimo juostos 
keitimo trukmė �� susideda iš algoritmo veikimo laiko, kuris yra reikalingas 
suplanuoti lokalųjį judėjimo maršrutą ir laiko, kuris yra reikalingas manevrui 
atlikti; �� – algoritmo veikimo delsos trukmė. 

Šiame etape, dar nesuformulavus bendrųjų sudaromo algoritmo veikimo prin-
cipų nėra galimybių numatyti laiko trukmės, kuri bus reikalinga suplanuoti loka-
liajam judėjimo maršrutui. Ši problema yra minima ir kituose moksliniuose dar-
buose, kuriuose yra sudaromi tokio tipo algoritmai. Chen et al. (2013) ir Wang 
et al. (2018) savo darbuose nurodė, kad sudarant maršrutų planavimo algoritmus, 
įprastai priimama bendroji pradinės judėjimo juostos keitimo trukmė apytikriai 
yra 6 s. Taip pat, kadangi vienas iš pagrindinių reikalavimų, sudarant bet kokį 
lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmą, yra patikimas jo veikimas 
realiuoju laiku, todėl norint tiksliai nustatyti saugų išilginį atstumą, kuriam esant 
turi prasidėti pradinės judėjimo juostos keitimas, būtina tinkamai įvertinti ir 
egzistuojančią algoritmo veikimo realiuoju laiku delsos trukmę. Tačiau ir šiuo 
atveju, dar nesuformulavus bendrųjų sudaromo algoritmo veikimo principų, nėra 
galimybių numatyti algoritmo veikimo realiuoju laiko delsos trukmės. Jau minė-
tame šaltinyje (Chen et al. 2013), pirminiame algoritmo sudarymo etape 
priimama, kad algoritmo veikimo delsos trukmė yra artima 1 s. Įvardintos pradi-
nės judėjimo juostos keitimo ir veikimo realiuoju laiku delsos trukmės reikšmės 
toliau yra naudojamos sudarant lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmą. 

Statinės kliūties apvažiavimo metu siekiant išvengti ATP susidūrimo su kliū-
timi, pradinės judėjimo juostos keitimas privalo būti užbaigtas prieš nuvažiuojant 
minimalų išilginį saugų atstumą $���. Planuojamo lokaliojo judėjimo maršruto 
saugumas užtikrinamas 2.22 išraiškoje įvertinant saugos zonos atstumą $�: 

    0 i k m i u DS v v t v t S      . (2.23) 
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Sudarant lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmą, toks 2.22 išraiš-
kos papildymas reiškia, kad pradinės judėjimo juostos keitimas apvažiuojant sta-
tinę kliūtį turi būti užbaigtas nuvažiavus minimalų išilginį saugų atstumą ����, o 
iki kliūties likęs saugos zonos atstumas �� yra įveikiamas ATP judant, kai jos ir 
kliūties išilginės judėjimo ašys yra lygiagrečios. Sudaromame algoritme 2.23 iš-
raiška bus taikoma ir išilginio saugaus atstumo iki dinaminės kliūties nustatymui. 
Vis dėlto, svarbu pabrėžti, kad išilginis atstumas, kurį įveikus pradinės judėjimo 
juostos keitimas turi būti užbaigtas, statinių ir dinaminių kliūčių apvažiavimo at-
vejais įvertinamas skirtingai. Naudojant 2.23 išraišką nustatytas išilginis atstumas 
iki dinaminės kliūties nėra lygus atstumui, kurį įveikus pradinės judėjimo juostos 
keitimas būtų užbaigiamas. Tai gali būti paaiškinama tuo, kad dinaminė kliūtis 
taip pat juda atitinkamu greičiu ��, todėl ir išilginis atstumas, kurį nuvažiavus 
ATP pavys judančią kliūtį, įvertinamas atskirai. Išilginis atstumas, kurį nuvažia-
vus ATP pavys pastoviu greičiu �� judančią kliūtį, yra nustatomas: 

 0
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Kaip ir statinių kliūčių apvažiavimo atveju, išilginis saugus atstumas �	, kurį 
nuvažiavus ATP turi užbaigti pradinės judėjimo juostos keitimą, judėjimo kliūčiai 
esant dinaminei, yra išreiškiamas: 
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Siekiant išlaikyti tokius pačius sudaromo algoritmo veikimo principus, dina-
minės kliūties apvažiavimo atveju taip pat yra priimama, kad pradinės judėjimo 
juostos keitimas turi būti užbaigtas nuvažiavus išilginį saugų atstumą �	, o iki 
kliūties likęs saugos zonos atstumas �� yra įveikiamas ATP judant, kai jos judė-
jimo ir dinaminės kliūties judėjimo ašys yra lygiagrečios. Pradinės judėjimo 
juostos keitimo schema, pradedant apvažiuoti dinaminę kliūtį, yra pateikiama 
2.3 paveiksle. 

 

  
2.3 pav. Pradinės judėjimo juostos keitimo apribotoje aplinkoje, pradedant 

apvažiuoti dinaminę kliūtį, schema 
Fig. 2.3. Scheme of an initial lane change manoeuvre in the structured 

environment at the beginning of the dynamic obstacle avoidance 
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Atsižvelgus į įvardintas sąlygas bei prielaidas, taip pat į A priede pateiktą 
planavimo metodų savybių apibendrinimą, sprendžiant lokaliojo judėjimo marš-
ruto planavimo uždavinį ir siekiant užtikrinti sudaromo algoritmo efektyvumą, 
patikimumą ir veikimą realiuoju laiku, yra formuluojamas dviejų klasikinių 
metodų – Bezjė kreivių ir greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodų derinys. 
Euristiniai metodai nėra naudojami formuluojant metodų derinį, kadangi siekiama 
užtikrinti sklandų algoritmo veikimą realiuoju laiku. Įvertinus skirtingas Bezjė 
kreivių ir greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodų savybes, bendrasis šių 
metodų taikymo principas apibrėžiamas taip: lokalusis judėjimo maršrutas yra 
planuojamas taikant Bezjė kreivių metodą, kurio neapibrėžtumams išspręsti 
naudojamas greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodas. 

Maršruto planavimui taikant Bezjė kreivių metodą, nepakankama apskai-
čiuoti tik planuojamo maršruto � ir 	 koordinates (1.4 ir 1.5 išraiškos). Kuriant 
adaptyvios valdymo sistemos struktūrą, reikalinga išreikšti tiek planuojamo marš-
ruto pirmąją ir antrąją išvestines, tiek maršruto kreivį. Bendrosios Bezjė lygties 
pirmoji išvestinė yra gaunama diferencijuojant 1.2 išraišką pagal laiką: 
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Bendrosios Bezjė lygties antroji išvestinė yra gaunama diferencijuojant 
2.26 išraišką pagal laiką: 
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Išreiškus pirmąją ir antrąją bendrosios Bezjė lygties išvestines, nustatomas 
planuojamo judėjimo maršruto kreivis: 
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čia &����� – suplanuoto lokaliojo judėjimo maršruto spindulys esant atitinka-
moms normalizuoto laiko kintamojo �� vertėms; '(�����, '(����� – atitinkamos 
bendrosios Bezjė lygties pirmosios išvestinės reikšmės; ')�����, ')����� – atitinka-
mos bendrosios Bezjė lygties antrosios išvestinės reikšmės. 

Bendroji Bezjė lygtis išreiškiama matricos pavidalu: 
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čia *+, – matrica +, kuri atitinka Bernšteino polinomus ir yra išreiškiama, kaip �� + 1� × �� + 1� matrica. 
Iš 1.2 ir 2.29 išraiškų yra aišku, kad Bezjė kreivė yra išreiškiama, kaip tam 

tikro skaičiaus atitinkamai išdėstytų NT visuma. Dėl šios priežasties Bezjė kreivės 
priklausomybė nuo NT yra svarbiausias veiksnys, kurį reikalinga detaliai išanali-
zuoti, šį planavimo metodą taikant ATP lokaliųjų maršrutų planavimui. Skirtin-
guose šaltiniuose, kaip viena iš pagrindinių savybių, apibūdinančių Bezjė kreivės 
priklausomybę nuo NT, yra įvardinama tai, kad visa Bezjė kreivė ����� priklauso 
parinktų NT �� iškiliajam apvalkui, o bet kuris Bezjė kreivės ����� taškas yra NT �� iškilasis darinys. Tai reiškia, kad priešingai nei kitokios interpoliacinės kreivės, 
kurios kerta visus NT, Bezjė kreivė prasideda pradiniame NT �� ir baigiasi gali-
niame NT ��, o likusieji NT nėra tiesiogiai kertami. Bezjė kreivės liestinės pradi-
niame ir galiniame NT visada turės vektorių ���� ir ������ kryptis (Yang et al. 
2017; Elhoseny et al. 2018). Kita ne mažiau svarbi savybė, apibūdinanti Bezjė 
kreivės priklausomybę nuo NT – aukštesnė kreivės eilė reiškia didesnį NT skaičių, 
kurie užtikrina tikslesnių ir sudėtingesnių maršrutų planavimo galimybę. Vis 
dėlto, moksliniuose darbuose ši Bezjė kreivių metodo savybė yra vertinama, tiek, 
kaip metodo privalumas (Artunedo et al. 2018), tiek, kaip trūkumas (Klančar 
et al. 2010; Simba et al. 2016). Pagrindinė neigiamo vertinimo priežastis – kreivė, 
suplanuota taikant aukštos, t. y. penktos ir aukštesnės eilės Bezjė lygtį, tampa 
nestabili. Vieno NT koordinačių pokytis daro įtaką visam suplanuotam judėjimo 
maršrutui, o ne tik tam tikram maršruto segmentui. Norint planuoti lokaliuosius 
judėjimo maršrutus, kuriuose būtų galima koreguoti atskirus lokaliojo maršruto 
segmentus, nedarant įtakos kitoms jo dalims, polinomų taikymu paremtų metodų 
naudojimas nėra tinkamas. Tačiau šiame disertaciniame darbe tokio tipo maršrutų 
planavimo uždavinys nėra sprendžiamas. Atsižvelgus į pateiktą informaciją ga-
lima teigti, kad kliūties apvažiavimo maršruto planavimo uždaviniui spręsti tai-
kant Bezjė kreivių metodą, yra išskiriami du šio metodo neapibrėžtumai: 1. Rei-
kalingo NT skaičiaus nustatymas ir 2. NT išdėstymo plokštumoje parinkimas. 
Remiantis anksčiau pasiūlytu bendruoju dviejų klasikinių metodų taikymo 
principu, šiame disertaciniame darbe toliau yra grindžiamas teiginys, kad 
suformulavus atitinkamą funkcinę priklausomybę tarp NT ��, penktosios ir 
aukštesnių eilių Bezjė lygtys yra tinkamos vientisų, tolydžių ir techniškai 
įveikiamų judėjimo maršrutų planavimui. 
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Šiame algoritmo sudarymo etape turimų duomenų užtenka nustatyti tik pra-
dinio NT �� ir galinio NT �� padėtims plokštumoje. Priimama, kad planuojamo 
lokaliojo judėjimo maršruto pradžios taškas sutampa su lokaliosios koordinačių 
sistemos atskaitos tašku, todėl NT, kuriame prasideda Bezjė kreivė, koordinatės 
yra ���0; 0�. Atitinkamai, atsižvelgus į įvardintą sudaromo algoritmo savybę, kad 
pradinės judėjimo juostos keitimas turi būti užbaigtas nuvažiavus minimalų saugų 
atstumą $��� (dinaminės kliūties apvažiavimo atveju – $�), taip pat yra aišku, kad 
galinio NT ��, kuriame baigiasi Bezjė kreivė, koordinatė � turi būti lygi minima-
laus išilginio saugaus atstumo reikšmei. Žinant, kad algoritmas bus taikomas lo-
kaliojo maršruto planavimui neapribotoje aplinkoje, galinio NT �� koordinatė 	 
nustatoma iš saugaus kliūties apvažiavimo sąlygos – 2.21 išraiškos: 
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Algoritmą taikant lokaliojo maršruto planavimui apribotoje aplinkoje, galinio 
NT �� koordinatė 	 bus lygi judėjimo juostos centrinės linijos koordinatei 	. 
Šiame algoritmo sudarymo etape taip pat yra žinoma, kad ATP pradinės judėjimo 
juostos keitimą privalo užbaigti ir likusį judėjimo saugos zonos atstumą $� iki 
kliūties turi judėti ATP išilginei judėjimo ašiai sutampant su kliūties išilgine ašimi 
(2.3 pav.). Bezjė kreivės liestinėms pradiniame ir galiniame NT visada turint 
vektorių ���� ir ������ kryptis, įvardinta ATP judėjimo iki kliūties sąlyga bus 
įgyvendinama tik tuo atveju, jei NT �� koordinatė 	 bus lygi NT �� koordinatei 	. 
Nevertinant likusiųjų NT skaičiaus, tokia pradinių ir galinių NT išdėstymo 
plokštumoje schema gali būti sudaroma naudojant trečiosios arba penktosios eilės 
Bezjė lygtis. Remiantis 1.2 išraiška, trečiosios eilės Bezjė lygtis išreiškiama: 

       3 2 2 3
0 1 2 31 3 1 3 1N N N N N N Nt t t t t t t              P P P P P . (2.31) 

Trečiosios eilės Bezjė lygties pirmoji ir antroji išvestinės išreiškiamos: 
            2 2
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Penktosios eilės Bezjė lygtis išreiškiama: 
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Penktosios eilės Bezjė lygties pirmoji ir antroji išvestinės išreiškiamos: 
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2.4 paveiksle yra matomas pagrindinis skirtumas, atsirandantis pradinių ir 
galinių NT išdėstymui naudojant trečiosios ir penktosios eilės Bezjė lygtis: 
pradinė ir galinė judėjimo maršruto atkarpos yra aprašomos, atitinkamai, dviem 
�pradinė – �
, ��, galinė – �	, ��� arba trimis NT �pradinė – �
, ��, �	, 
galinė – ��, ��, �). 

 

 
2.4 pav. Lokaliojo maršruto pradinės judėjimo juostos keitimui planavimas: 
a) maršrutas, suplanuotas taikant trečiosios eilės Bezjė lygtį; b) maršrutas, 

suplanuotas taikant penktosios eilės Bezjė lygtį; c) kampo � reikšmės 
Fig. 2.4. Planning of the local path for the initial lane change: a) path planned 
while using the third order Bezier equation; b) path planned while using the 

fifth order Bezier equation; c) values of the angle � 

Vairuojamųjų ratų pasukimo kampo � 
reikšmės, maršruto planavimui taikant 

penktosios eilės Bezjė lygtį 
Vairuojamųjų ratų pasukimo kampo � 
reikšmės, maršruto planavimui taikant 

trečiosios eilės Bezjė lygtį 
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Nors naudojant tiek trečiosios, tiek penktosios eilės Bezjė lygtis, suplanuoti 
judėjimo maršrutai yra geometriškai panašūs ir tolydūs, vis dėlto, dėl skirtingo 
NT skaičiaus pradinės ir galinės maršrutų atkarpos nesutampa. Pastebima, kad 
naudojant trečiosios eilės Bezjė lygtį, judėjimo maršruto kitimas pradinėje ir 
galinėje maršruto atkarpose yra staigesnis, nei naudojant penktosios eilės lygtį. Iš 
2.4 paveikslo taip pat yra matoma, kad taikant trečiosios eilės Bezjė lygtį, VRPK � reikšmės, reikalingos norint judėti suplanuotuoju lokaliuoju maršrutu, pradi-
niame ir galiniame NT nėra lygios nuliui (2.4 pav., c dalis). Tai reiškia, kad glo-
baliojo ir lokaliojo maršrutų sujungimo taške susidaro lūžis, t. y. globaliojo ir 
lokaliojo maršrutų sujungimas nėra vientisas, o suplanuoto lokaliojo maršruto 
kreivio �� pradinis bei galinis taškai taip pat nėra lygūs nuliui. Kadangi ATP yra 
neholonominė sistema, globaliajame judėjimo maršrute atsiradus kliūčiai, ATP 
nebūtų įmanoma judėti lokaliuoju maršrutu, suplanuotu taikant trečiosios eilės 
Bezjė lygtį. Iš pateikto 2.4 paveikslo yra aišku, kad kliūties, esančios tiesioje 
judėjimo atkarpoje, apvažiavimo maršrutui planuoti taikant trečiosios eilės Bezjė 
lygtį, nėra tenkinami anksčiau įvardinti planuojamiems lokaliesiems judėjimo 
maršrutams keliami reikalavimai. Taigi, galima teigti, kad pradinė ir galinė loka-
liojo judėjimo maršruto atkarpos turėtų būti aprašomos taikant ne žemesnę, nei 
penktosios eilės Bezjė lygtį. 

Nustačius pradinių ir galinių NT skaičių, nežinomaisiais išlieka NT ��, ��, ����, ���� koordinatės 	. Remiantis apibrėžtu skirtingų, algoritmo sudarymui 
parinktų klasikinių metodų taikymo principu, reikiamos NT koordinatės toliau yra 
nustatomos naudojant greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodą. Atsižvelgus į 
1.3 poskyryje pateiktą greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodo aprašymą, dar 
vienu šio metodo trūkumu galima laikyti tai, kad net ir esant vienodoms sąlygoms, 
kiekvieną kartą sugeneruojamas tiesių plėtinys, dėl skirtingų atsitiktinių iteracinių 
taškų padėčių, nėra identiškas. Kadangi kiekvienu lokaliojo judėjimo maršruto 
planavimo atveju generuojant skirtingus tiesių plėtinius nebūtų užtikrinamas for-
muluojamo skirtingų klasikinių planavimo metodų derinio veikimo patikimumas, 
siekiant išspręsti šią problemą, toliau yra nustatomos pagrindinių parametrų reikš-
mės, nuo kurių priklauso generuojamas tiesių plėtinys. Įvertinus bendruosius grei-
tosios paieškos atsitiktinių tiesių metodo veikimo principus, galima pastebėti, kad 
pirmasis parametras, kuris turėtų būti nustatomas, yra judėjimo aplinkos, kurioje 
bus atliekamas pradinės judėjimo juostos keitimas, geometrinės ribos -. Pradi-
niams ir galiniams Bezjė kreivės NT �� ir ��, kurie atitinka maršruto pradinės 
judėjimo juostos keitimui pradžią ir pabaigą, esant žinomiems, gali būti išreiškia-
mos ir judėjimo aplinkos dalies, kurioje turėtų būti generuojami atsitiktiniai itera-
ciniai taškai ir tiesės, geometrinės ribos -. Norint užtikrinti galimybę sudaromą 
algoritmą taikyti esant skirtingoms judėjimo sąlygoms, yra priimama, kad tiesioje 
judėjimo atkarpoje esančią kliūtį galima apvažiuoti tiek iš kairės pusės, tiek iš 
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dešinės pusės. Laikoma, kad kliūtį apvažiuojant iš kairės pusės, NT koordinatės 	 turi teigiamą ženklą: 
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Kliūtį apvažiuojant iš dešinės pusės, NT koordinatės 	 turi neigiamą ženklą: 
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Lokaliojo maršruto planavimo algoritmo sudarymui naudojant greitosios 
paieškos atsitiktinių tiesių metodą, tiesių plėtinys yra pradedamas generuoti pra-
diniame Bezjė kreivės NT ��. Kadangi tai, ar tiesių plėtinys pasieks galinį Bezjė 
kreivės NT ��, priklauso nuo generuojamų tiesių ilgio ir iteracinių taškų skaičiaus ., tinkamas šių parametrų parinkimas yra svarbus veiksnys, siekiant nustatyti 
reikiamų Bezjė kreivės NT koordinates. 

Reikšminga pabrėžti, kad šiuo atveju taikant greitosios paieškos atsitiktinių 
tiesių metodą, lokalusis maršrutas iki galinio NT ��, yra išreiškiamas ne kaip 
atitinkamų plėtinį sudarančių tiesių junginys, tačiau, kaip trumpiausias atstumas, 
gautas sujungus atitinkamų plėtinio tiesių galinius taškus. Tai reiškia, kad dėl pa-
rinkto generuojamų tiesių ilgio ir iteracinių taškų skaičiaus ., tiesių plėtiniui ne-
siekiant numatomo maršruto pabaigos NT ��, t. y. galinio Bezjė kreivės NT ��, 
trumpiausias junginys tarp atitinkamų plėtinio tiesių galinių taškų yra gaunamas 
sujungus paskutiniosios plėtinio tiesės galinį tašką su Bezjė kreivės galiniu NT �� 
(2.5 pav.). Būtent toks šio metodo taikymo principas, kai generuojamas tiesių plė-
tinys nesiekia numatomo planuojamo maršruto pabaigos NT �� – galinio Bezjė 
kreivės NT ��, o tiesių plėtinio paskutiniosios tiesės galinio taško �� koordinatės 
naudojamos nustatant reikiamų tarpinių Bezjė kreivės NT �� koordinates, yra 
sudaromas šiame disertaciniame darbe. 
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2.5 pav. Lokaliojo maršruto planavimo, taikant Bezjė kreivių ir greitosios 

paieškos atsitiktinių tiesių metodų derinį, pavyzdys 
Fig. 2.5. Example of the local path planning while applying a combination of 

the Bezier curves and rapidly exploring random trees 

Tam, kad generuojant atsitiktinių tiesių plėtinį būtų užtikrintas metodo vei-
kimo tikslumas, priimama, kad generuojamos tiesės yra vienetiniai vektoriai. 
Tokiu atveju, ar tiesių plėtinys pasieks galinį Bezjė kreivės NT ��, priklauso tik 
nuo parinkto generuojamų iteracinių taškų skaičiaus 	. Įvertinus 2.22, 2.37 ir 2.38 
išraiškas, pastebima, kad tam tikros judėjimo aplinkos dalies geometrinių ribų 

 sudaromas plotas, kuriame turėtų būti generuojami atsitiktiniai iteraciniai taš-
kai, priklauso nuo ATP ir kliūties judėjimo greičių �� ir ��, t. y. nuo minimalaus 
išilginio saugaus atstumo iki kliūties ����. Todėl, esant skirtingiems kliūties 
apvažiavimo tiesioje judėjimo atkarpoje atvejams, reikalinga naudoti ne pastovią 
iteracinių taškų skaičiaus 	 reikšmę, o reikšmę, nustatytą įvertinus minimalų 
išilginį saugų atstumą ���� iki statinės / dinaminės kliūties. 

Judėjimo maršrutų pavyzdžiai, suplanuoti taikant aprašomą klasikinių me-
todų derinį ir priimant, kad iteracinių taškų skaičiaus 	 priklausomybė nuo mini-
malaus išilginio saugaus atstumo iki kliūties, yra išreiškiama, kaip ����

� , ����
	  ir 

	 � ����, pateikiami 2.6 paveiksle. Nurodytame paveiksle pateikiami supla-
nuotų maršrutų pavyzdžiai yra suplanuoti laikantis sąlygų, kad kliūtis yra statinė, 
ATP judėjimo greitis – 5 m/s, judėjimo aplinka yra neapribotoji, kliūties apvažia-
vimas yra atliekamas iš kairiosios kliūties pusės, taikoma penktosios eilės Bezjė 
lygtis, gretimi pradiniai ir galiniai NT tarpusavyje yra nutolę vienodu atstumu. 

Esant nurodytoms judėjimo sąlygoms, kai 	 � ����
� , sugeneruotų iteracinių 

taškų skaičius – 11, kai 	 � ����
	 , sugeneruotų iteracinių taškų skaičius – 21 ir, 
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kai . = $���, sugeneruotų iteracinių taškų skaičius – 41. Svarbu pabrėžti, kad 
sudaromame algoritme apskaičiuotas iteracinių taškų skaičius . privalo priklau-
syti natūraliųjų skaičių aibei. Pateiktame 2.6 paveiksle matoma, kad esant skirtin-
gam iteracinių taškų skaičiui ., tiek suplanuoti judėjimo maršrutai, tiek VRPK � 
reikšmės skiriasi. Atsiradę staigūs VRPK � reikšmių pokyčiai (2.6 pav., a ir c da-
lys) gali būti paaiškinami tuo, kad sugeneruotų iteracinių taškų skaičiui . esant 
per mažam (2.6 pav., a dalis) arba per dideliam (2.6 pav., b dalis), atstumas nuo 
tiesių plėtinio pabaigos taško �� iki galinio NT ��, atitinkamai, taip pat yra per 
didelis arba per mažas. Pastebima, kad būtent per didelis arba per mažas atstumas 
nuo tiesių plėtinio pabaigos taško �� iki galinio NT ��, daro įtaką staigių pokyčių 
judėjimo maršrute atsiradimui. Iteracinių taškų skaičiui . esant per mažam 
(2.6 pav., a dalis), atstumas nuo tiesių plėtinio pabaigos taško �� iki galinio NT �� yra per didelis, todėl NT planuojamo maršruto pradinėje ir galinėje atkarpose 
yra išsidėstę per daug tankiai, t. y. gretimi NT tarpusavyje yra nutolę vienodu, 
tačiau mažu atstumu. Per daug tankus NT išsidėstymas lemia staigų VRPK � 
reikšmių pokytį vos pradėjus judėti suplanuotuoju maršrutu (2.6 pav., a dalis). 
Iteracinių taškų skaičiui esant per dideliam (2.6 pav., c dalis), atstumas nuo tiesių 
plėtinio pabaigos taško �� iki galinio NT �� yra per mažas, todėl NT planuojamo 
maršruto pradinėje ir galinėje atkarpose yra išsidėstę nepakankamai tankiai. Dėl 
didelių tarpų tarp NT, pradiniai ir galiniai planuojamo maršruto NT tarpusavyje 
persidengia, todėl staigus VRPK � reikšmių pokytis atsiranda ne vos pradėjus ju-
dėti suplanuotuoju maršrutu, tačiau įveikus pradinę maršruto atkarpą, t. y. NT per-
sidengimo zonoje (2.6 pav., c dalis). Palyginus 2.6 paveiksle pateiktus maršruto 
planavimo atvejus, taip pat yra pastebima, kad iteracinių taškų skaičiui . esant 
per dideliam, VRPK � reikšmių pokytis yra didžiausias (2.6 pav., c dalis). 

Dėl ATP judėjimo dėsningumų ir galiojančių apribojimų, planuojant judė-
jimo maršrutus, staigių VRPK � ir maršruto pokyčių turėtų būti vengiama. Taigi, 
remiantis 2.6 paveiksle pateiktais maršruto planavimo atvejais, galima teigti, kad 
tolygiausias VRPK � ir maršruto kitimas yra gaunamas, kai . = ����

� . Todėl ši 
skaičiaus . priklausomybės nuo minimalaus išilginio saugaus atstumo iki kliūties 
išraiška toliau yra naudojama nustatinėjant iteracinių taškų skaičių .: 

 s
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N , kai 0 .2
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k

k

S v
N

S v

     
 (2.39) 

čia N� – natūraliųjų skaičių aibė. Jeigu iteracinių taškų skaičius nepriklauso natū-
raliųjų skaičių aibei, jis turi būti apvalinamas iki artimiausio natūraliojo skaičiaus. 
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2.6 pav. Lokalieji judėjimo maršrutai ir kampo � reikšmės:  

a) � � ����
�

; b) � � ����
�

; c) � � ���� 
Fig. 2.6. Local paths and values of the angle �:  

a) � � ����
�

; b) � � ����
�

; c) � � ���� 

Lokaliojo judėjimo maršruto planavimo uždavinys, taikant penktosios eilės 
Bezjė lygtį, galėtų būti supaprastinamas priimant prielaidą, kad visi gretimi 
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pradiniai ir galiniai NT tarpusavyje visada yra nutolę vienodu atstumu. Vis dėlto, 
esant tokiam NT išsidėstymui būtina atkreipti dėmesį į tai, kad NT �� ir �� koor-
dinačių � reikšmės sutampa (2.4 pav., b dalis). Atsižvelgus į 2.4 ir 2.6 paveikslus, 
yra aišku, kad toks NT koordinačių � sutapimas formuoja staigius VRPK � reikš-
mių pokyčius. Dėl šios priežasties, schemos, kai gretimi NT yra išdėstomi vieno-
dais atstumais tarpusavyje, naudojimas yra netikslingas. Tam, kad būtų išvengta 
staigių VRPK � reikšmių pokyčių, šiame disertaciniame darbe yra sudaroma 
simetrinė NT išdėstymo schema. Simetrinio NT išdėstymo atveju (2.7 pav.) yra 
nustatomos šešių NT koordinatės �� ir naudojama penktosios eilės Bezjė lygtis. 
Siekiant nustatyti NT koordinates, priimama, kad taikant greitosios paieškos atsi-
tiktinių tiesių metodą sugeneruoto tiesių plėtinio paskutiniosios tiesės galinio 
taško �� koordinatė � yra lygi NT �� koordinatei �. NT �� koordinatės yra lygios 
atkarpos tarp NT �� ir �� vidurio taško koordinatėms. Simetrinis pradinių ir gali-
nių NT išdėstymas užtikrinamas laikantis sąlygos, kad atstumas tarp pradinių NT �� ir �� yra lygus atstumui tarp galinių NT �� ir ��. Atitinkamai, NT �  koordi-
natės yra lygios atkarpos tarp NT �� ir �� vidurio taško koordinatėms. Suformu-
lavus priklausomybę tarp NT, kuri užtikrina simetrinį jų išsidėstymą, galutinės 
NT koordinatės yra išreiškiamos: 
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čia '��  – sugeneruoto tiesių plėtinio paskutiniosios tiesės galinio taško � 
koordinatė. 

Apibrėžus judėjimo aplinkos dalies, kurioje turėtų būti generuojami iteraci-
niai taškai, geometrines ribas - ir taško ��, iki kurio turėtų būti generuojamas 
tiesių plėtinys, koordinates, taip pat nustačius iteracinių taškų skaičių ., nustačius 
generuojamų tiesų plėtinio kiekvienos tiesės ilgį bei išreiškus visų NT koordina-
tes, užtikrinamas generuojamų tiesių plėtinių tarpusavio panašumas. 

Pateikta 2.40 išraiška Bezjė kreivės NT �� nustatyti yra skirta statinių kliūčių 
apvažiavimo maršrutui planuoti. Kaip ir buvo nurodyta 2.30 išraiškoje, jeigu yra 
apvažiuojama dinaminė kliūtis, tuomet '�� = $�. 2.7 paveiksle pateikiami 
judėjimo maršruto planavimo rezultatai taikant aprašytą klasikinių planavimo me-
todų derinį ir 2.40 išraišką, kai ATP judėjimo greitis �� yra: 3 m/s, 5 m/s, 9 m/s. 
Iš 2.7 paveiksle pateiktų planavimo rezultatų yra matoma, kad visais ATP skir-
tingų judėjimo greičių atvejais, suplanuoti lokalieji judėjimo maršrutai yra tolydūs 
ir vientisi. VRPK � reikšmių pokytis artimas sinusoidės tipo grafikui, t. y. staigūs 
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maršrutų ir VRPK  reikšmių pokyčiai nesusidaro. Svarbu pabrėžti, kad nei vienu 
iš 2.7 paveiksle pateiktų atvejų nėra pastebimas NT tarpusavio persidengimas. 

 

 
2.7 pav. Suplanuoti lokalieji judėjimo maršrutai taikant simetrinę navigacinių 

taškų išdėstymo schemą: a) �� � 3 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s; 
d) kampo � reikšmės 

Fig. 2.7. Planned local paths while applying the symmetrical location scheme 
of the control points: a) �� � 3 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s; d) values 

of the angle � 

Aprašytas Bezjė kreivių ir greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodų 
derinio taikymo principas yra tinkamas pradinės judėjimo juostos keitimui atlikti. 
Tai reiškia, kad statinės arba dinaminės kliūties apvažiavimo atveju atliekant tik 
persirikiavimo manevrą (2.2 pav., a dalis), lokaliojo judėjimo maršruto planavi-
mas šiame etape būtų baigiamas. Kai statinės arba dinaminės kliūties apvažiavimo 
metu yra atliekamas dvigubo judėjimo juostos keitimo manevras (2.2 pav., b da-
lis), tuomet toliau turi būti nustatomas saugus išilginis atstumas, reikalingas 
apvažiuoti kliūtį ir suplanuojamas grįžimo į pradinę judėjimo juostą maršrutas. 

Siekiant užtikrinti viso planuojamo lokaliojo judėjimo maršruto tolydumą, 
techninį įveikiamumą ir kuo mažesnį sudaromo algoritmo kompiuterinių resursų 
poreikį, laikoma, kad atliekant dvigubo judėjimo juostos keitimo manevrą 
planuojamas maršrutas yra simetriškas, t. y. pradinė maršruto atkarpa, kai ATP 
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atlieka judėjimo juostos keitimą yra simetriška galinei maršruto atkarpai, kai ATP 
sugrįžta į pradinę judėjimo juostą (2.2 pav., b dalis). Sudaromo algoritmo atveju 
yra nustatoma ne maršruto atkarpų simetrijos ašis, tačiau išilginis atstumas, kurį 
nuvažiavus, ATP yra saugiu išilginiu atstumu apvažiavusi kliūtį ir turi pradėti grį-
žimą į pradinę judėjimo juostą. Kadangi sudaromas algoritmas turi būti tinkamas 
apvažiuoti statines bei dinamines skirtingų geometrinių matmenų kliūtis, todėl 
nustatant išilginį saugų atstumą, kurį nuvažiavus, ATP turi pradėti grįžimą į pra-
dinę judėjimo juostą, yra būtina įvertinti tiek ATP geometrinius matmenis ir ju-
dėjimo greitį ��, tiek kliūties matmenis ir judėjimo greitį ��. Remiantis šiuo tei-
giniu grįžimo į pradinę judėjimo juostą maršruto koordinatės � yra išreiškiamos: 

 
 
   

5

0
5

0
5

2 2 , kai 0 ,

2 , kai 0 ir ,2
2 , kai 0 ir ,2 2

x

x x

x

x N a k D k

a k i
G x N i k i k

i k

a k i
x N i k i k

i k

P t L L S P v
S L L vP P t v P v v v

v v
S L L vP t v P v v v

v v

                              

 (2.41) 

čia /� ir /� – atitinkamai, ATP ir kliūties ilgiai. 
2.41 išraiškoje yra išskiriami trys skirtingi grįžimo į pradinę judėjimo juostą 

atvejai. Apvažiuojant statinę kliūtį, laikoma, kad ATP turi pradėti grįžimą į 
pradinę judėjimo juostą, kai kliūtis apvažiuojama saugiu išilginiu atstumu: 

 1 2 2D a k DS L L S     . (2.42) 
Skirtumui tarp ATP ir dinaminės kliūties judėjimo greičių esant mažam �!�� ≥ �� − ���, išilginis saugus atstumas, kuriuo turi būti apvažiuojama kliūtis: 
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. (2.43) 
Skirtumui tarp ATP ir dinaminės kliūties judėjimo greičių esant dideliam �!�� < �� − ���, išilginis saugus atstumas, kuriuo turi būti apvažiuojama kliūtis: 
  

0
3 2

a k
D i

i k

S L LS v
v v

 
 

 
. (2.44) 

Skirtumui tarp ATP ir dinaminės kliūties judėjimo greičių esant dideliam, už-
tikrinti didelę išilginio saugaus atstumo reikšmę, kuriuo turėtų būti apvažiuojama 
dinaminė kliūtis, nėra tikslinga, kadangi pastebimai išaugtų judėjimo aplinkos 
dalies, reikalingos atlikti manevrui, geometrinės ribos -. Dėl šios priežasties, 
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2.44 išraiškoje saugus atstumas, kuriuo turi būti apvažiuojama dinaminė kliūtis, 
yra sumažinamas dvigubai. Kiekvienu iš 2.41 išraiškoje pateiktų atvejų, judėjimo 
maršruto koordinatė �, kuriai esant ATP turi pradėti grįžimą į pradinę judėjimo 
juostą, yra išreiškiama į 2.41 išraišką įstatant sugeneruotos Bezjė kreivės taško '���� = 0� koordinatę �. Kitos trūkstamos grįžimo į pradinę judėjimo juostą 
maršruto koordinatės 	, esant atitinkamoms koordinatėms '�� , yra analogiškos 
sugeneruotoms penktosios eilės Bezjė kreivės koordinatėms '�����. 
2.2.2. Kliūties, esančios pastovaus spindulio posūkyje,  
apvažiavimas 
Atsižvelgiant į reikalavimą, kad globaliojo ir lokaliojo judėjimo maršrutų sujun-
gimas turi būti vientisas bei tolydus, akivaizdu, kad pastovaus spindulio posūkyje 
esančios kliūties apvažiavimo maršrutas taip pat turėtų būti aprašomas naudojant 
ne žemesnę, nei penktosios eilės Bezjė lygtį. Vis dėlto, šiuo atveju nėra tikslinga 
naudoti būtent penktosios eilės Bezjė lygtį. Šis teiginys grindžiamas tuo, kad kliū-
ties, esančios tiesioje judėjimo atkarpoje, apvažiavimo maršruto planavimui tai-
kant penktosios eilės Bezjė lygtį, planuojama yra tik tam tikra viso lokaliojo ju-
dėjimo maršruto atkarpa, toliau priimant prielaidą, kad likusioji maršruto dalis yra 
simetriška suplanuotajai. Planuojant posūkyje esančios kliūties apvažiavimo 
maršrutą, dėl galimų skirtingų posūkio lanko �	 kampų ir skirtingų kliūties padė-
čių posūkyje, nėra įmanoma laikytis maršruto simetriškumo prielaidos. Todėl, tai-
kant atitinkamos eilės Bezjė lygtį, turėtų būti planuojamas visas posūkyje esančios 
kliūties apvažiavimo maršrutas, o ne atskira šio maršruto atkarpa. Tai reiškia, kad 
viso lokaliojo maršruto planavimui taikant penktosios eilės Bezjė lygtį, būtų 
aprašomos tik pradinė ir galinė maršruto atkarpos, neįvertinant statinės kliūties 
geometrinių parametrų ir jos padėties posūkyje. Atsižvelgus į tai, kad Bezjė kreivė 
pradiniame ir galiniame NT visada turi vektorių ���� ir ������ kryptis, o likusieji 
NT nėra tiesiogiai kertami, galima teigti, kad norint tiksliai įvertinti posūkio bei 
kliūties geometrinius parametrus, kliūties padėtį posūkyje ir saugų atstumą iki 
kliūties ją apvažiuojant, aukštesnės – šeštosios eilės Bezjė lygties taikymas, taip 
pat neužtikrintų galimybės planuoti patikimą ir saugų lokalųjį judėjimo maršrutą. 
Siekiant užtikrinti, kad judėjimo maršruto planavimo metu būtų įvertinami 
įvardinti parametrai, toliau yra siūloma naudoti septintosios eilės Bezjė lygtį: 
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Septintosios eilės Bezjė lygties pirmoji ir antroji išvestinės išreiškiamos: 
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Schema, į kurią atsižvelgiant yra sudaroma antroji lokaliojo judėjimo marš-
ruto planavimo algoritmo dalis, pateikiama 2.8 paveiksle. Pastovaus spindulio �� posūkyje esančios kliūties apvažiavimo maršruto planavimui taikant septintosios 
eilės Bezjė lygtį, pirmiausiai yra nustatomas saugus išilginis atstumas tarp ATP ir 
posūkio lanko, kuriame yra kliūtis, pradžios ��. Kadangi aprašomu planuojamo 
lokaliojo maršruto atveju yra reikalinga nustatyti saugų išilginį atstumą tarp ATP 
ir posūkio lanko pradžios ��, o ne atstumą, kurį nuvažiavus turėtų būti užbaigtas 
kliūties apvažiavimas, todėl 2.22 išraiškos taikymas nėra tinkamas. Šaltinyje 
(Lattarulo et al. 2018), kuriame Bezjė kreivių metodas yra taikomas lokaliųjų ju-
dėjimo maršrutų planavimui žiedinėmis sankryžomis, yra nurodoma, kad norint 
Bezjė kreivių metodą panaudoti judėjimo maršrutų planavimui įvairiomis apskri-
timinėmis kreivėmis, NT koordinatės turi būti nustatomos įvertinant su planuo-
jamu judėjimo maršrutu susijusios apskritiminės kreivės spindulį. Atsižvelgus į 
įvardintame šaltinyje (Lattarulo et al. 2018) sudaromą bei aprašomą lokaliųjų 
judėjimo maršrutų planavimo algoritmą, taip pat siekiant užtikrinti planuojamo 
maršruto techninį įveikiamumą ir tolydumą, šiame disertaciniame darbe yra 
priimama, kad išilginis saugus atstumas $��� tarp ATP ir posūkio lanko pradžios �� yra išreiškiamas įvertinant tiek sudaromo algoritmo veikimo delsos trukmę, 
tiek posūkio, kuriame yra kliūtis, spindulį ��: 

  min i i uS r v t   . (2.48) 
ATP judėjimo metu iki posūkio lanko pradžios �� likus išilginiam atstumui $���, yra pradedamas posūkyje esančios statinės kliūties apvažiavimas. Įvertinus, 

kad pradinė planuojamo judėjimo maršruto atkarpa aprašoma trimis NT  
(�� − ��), taip pat išreiškus išilginį saugų atstumą $��� tarp ATP ir posūkio lanko 
pradžios ��, galima nustatyti NT �� koordinates. Atitinkamai, NT �� koordinatės 
yra nustatomos atsižvelgiant į kliūties padėtį posūkyje. Kliūčiai esant galinėje 
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posūkio atkarpoje, t. y. už posūkio lanko vidurio taško, priimama, kad NT �	 
koordinatės yra lygios posūkio lanko pradinio taško koordinatėms – �	�����; 0�. 

 
2.8 pav. Pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties apvažiavimo 
maršruto pavyzdžiai: a) kliūties apvažiavimas vidine posūkio dalimi; 

b) kliūties apvažiavimas išorine posūkio dalimi 
Fig. 2.8. Examples of a local path for an obstacle avoidance in a constant 

radius turn: a) obstacle avoidance by the inner radius turn; b) obstacle 
avoidance by the outer radius turn 
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Kliūčiai esant pradinėje posūkio atkarpoje, t. y. iki posūkio lanko vidurio 
taško arba vidurio taške, priimama, kad NT �� koordinatė � yra lygi dviem trečda-
liams išilginio saugaus atstumo $���, t. y. �� ��∙����

� ; 0�. Galiojant prielaidai, kad 
planuojamo lokaliojo judėjimo maršruto pradžios taškas sutampa su lokaliosios 
koordinačių sistemos atskaitos tašku, yra aišku, kad ���0; 0�. Tuomet, NT �� 
koordinatės yra lygios atkarpos tarp NT �� ir �� vidurio taško koordinatėms, �� ����� ; 0�. Naudojant septintosios eilės Bezjė lygtį, posūkio lanko ir kliūties geo-
metriniai parametrai, kliūties padėtis posūkyje ir saugus atstumas iki kliūties yra 
įvertinami nustatant atitinkamas NT �� ir �  koordinates. Šių NT koordinatės 
toliau yra nustatomos taikant greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodą ir 
2.2.1 poskyryje aprašytą šio metodo taikymo principą. Siekiant kuo tiksliau 
apibrėžti judėjimo aplinkos dalies, kurioje bus generuojami iteraciniai taškai, 
geometrines ribas - ir įvertinti kliūties padėtį posūkyje, nėra tikslinga teigti, kad 
geometrinės ribos - yra lygios judėjimo aplinkos geometrinėms riboms, kurios 
yra reikalingos atlikti visam kliūties apvažiavimo posūkyje manevrui. Todėl, 
laikoma, kad geometrinės ribos - yra apibrėžiamos kliūties, esančios posūkyje, 
centro �� ir Bezjė kreivės pirmojo NT �� koordinatėmis: 
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2.49 išraiška taikoma tais maršrutų planavimo atvejais, kai kairiajame posū-
kyje esanti kliūtis yra apvažiuojama vidine posūkio dalimi (2.8 pav., a dalis) ir, 
kai dešiniajame posūkyje esanti kliūtis yra apvažiuojama išorine posūkio dalimi. 
Jei kairiajame posūkyje esanti kliūtis yra apvažiuojama išorine posūkio dalimi 
(2.8 pav., b dalis) arba dešiniajame posūkyje esanti kliūtis yra apvažiuojama 
vidine posūkio dalimi, tuomet taškų -� ir -  koordinatės turi būti patikslinamos: 
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Šiuo planavimo atveju toliau yra laikomasi aprašyto sudaromo algoritmo vei-
kimo principo, kad iteracinių taškų skaičius yra . = ����

� , o sudaromo tiesių plė-
tinio tiesės yra vienetiniai vektoriai. Jeigu siekiant išvengti susidūrimo su kliūtimi 
suplanuotas lokalusis maršrutas bus per daug nutolęs nuo globaliojo maršruto, 
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tuomet nebus užtikrinamas judėjimo saugumas, o pradinėje lokaliojo maršruto 
atkarpoje susidarys nepageidaujami VRPK � reikšmių pokyčiai. Todėl priimama, 
kad NT �� koordinatė 	 yra lygi sugeneruoto tiesių plėtinio paskutiniosios tiesės 
galinio taško �� koordinatei 	, o koordinatė � yra lygi išilginio saugaus atstumo $��� reikšmei, t. y. posūkio lanko pradinio taško koordinatei �, �� �Smin; '���. 
Geometrinėms riboms - esant apibrėžtoms kliūties centro �� ir Bezjė kreivės NT �� koordinatėmis, priimtos NT �� koordinačių reikšmės apriboja maksimalų 
planuojamo lokaliojo judėjimo maršruto nuokrypį nuo globaliojo maršruto. 

Įvertinus tai, kad generuojamas atsitiktinių tiesių plėtinys nesiekia numatomo 
maršruto pabaigos NT ��, saugus atstumas, kuriuo bus apvažiuojama kliūtis, yra 
aprašomas laikantis prielaidos, kad NT �  koordinatės yra lygios taško �� 
koordinatėms. Tokia prielaida galima, nes judėjimo aplinkos dalies, kurioje bus 
generuojami iteraciniai taškai, geometrinės ribos - nėra lygios visos judėjimo 
aplinkos geometrinėms riboms, kurios yra reikalingos atlikti visam kliūties apva-
žiavimo posūkyje manevrui. Dėl šios priežasties numatomas iteracinių tiesių 
pabaigos taškas �� nėra lygus Bezjė kreivės galiniam NT �� (2.8 pav.). Tam, kad 
būtų užtikrintas saugus kliūties apvažiavimo atstumas, NT �  koordinatės 
nustatomos atsižvelgiant į posūkio, kuriame yra kliūtis, spindulį ��, tokiu būdu 
užtikrinant, kad taškas ��, iki kurio turėtų būti generuojamas atsitiktinių tiesių 
plėtinys, nepateks į geometrinių ribų - sudaromą plotą, t. y. kad bus išvengta 
susidūrimo su kliūtimi. Atstumas tarp globaliojo maršruto posūkio (Dubinso 
apskritimo), kuriame yra kliūtis, centro koordinačių 0� ir NT �  koordinačių, 
apskaičiuojamas: 

  2k i D K Ar r S I W     , (2.51) 
   3 2

2k i D K Ar r S I W      , (2.52) 
čia  � – atitinkamos geometrinės formos kliūties dydį apibūdinantis parametras. 
Jeigu kliūtis stačiakampė – pusė įstrižainės ilgio, jeigu kliūtis apvali – spindulys. 

2.51 išraiška yra naudojama, kai posūkyje esanti kliūtis apvažiuojama vidine 
posūkio dalimi, 2.52 išraiška – kai kliūtis apvažiuojama išorine posūkio dalimi. 
Tuomet NT �  koordinatės išreiškiamos: 

 4
3 3cos ; sin2 2x yi k k i k kC r C r 

 
                 P , (2.53) 

čia �� – lanko, esančio tarp globaliojo maršruto posūkio pradžios ir kliūties centro 
Pk taškų, kampas. Atliekant posūkį į kairę, naudojama teigiamos �� ir �� 
reikšmės, atliekant posūkį į dešinę – neigiamos reikšmės. 
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NT ��–�  koordinatėms esant žinomoms, toliau yra nustatomi galinę planuo-
jamo lokaliojo judėjimo maršruto atkarpą aprašantys NT ��–�". Siekiant užtik-
rinti planuojamo lokaliojo judėjimo maršruto galinės atkarpos vientisą ir tolydų 
sujungimą su globaliuoju maršrutu, išskiriami du skirtingi likusiųjų NT išdėstymo 
plokštumoje atvejai: 1. Kai �	 = 90⁰; 2. Kai �	 < 90⁰. 

Pirmuoju NT išdėstymo atveju yra priimama, kad ATP grįžimas į judėjimą 
globaliuoju maršrutu prasideda iš karto pravažiavus kliūtį. Todėl, kai kliūtis yra 
apvažiuojama vidine posūkio dalimi, NT �� išreiškiamas: 

  5 4;
x yi iC r PP . (2.54) 

Kai kliūtis yra apvažiuojama išorine posūkio dalimi, papildomai yra atsižvel-
giama į kliūties padėtį posūkyje: 

 5
3; sin 2x yi i i k kC r C r 


         P . (2.55) 

ATP pradėjus grįžimą į judėjimą globaliuoju maršrutu, manevras turi būti 
užbaigtas skersine kryptimi nuvažiavus saugų atstumą $���, �" �'��; '�� ± Smin�. 
NT �# koordinatės yra lygios atkarpos tarp NT �� ir �" vidurio taško koordina-
tėms – �# �'��; '�� ± ����

� �. 
Antruoju NT išdėstymo atveju taip pat yra priimama, kad ATP grįžimas į 

judėjimą globaliuoju maršrutu prasideda iš karto pravažiavus kliūtį, tačiau esant 
lėtesniam VRPK � reikšmių kitimui, kai NT �� sutampa su posūkio lanko galiniu 
tašku ��, �� �'��; '���. Ši prielaida yra priimama siekiant užtikrinti planuojamo 
lokaliojo judėjimo maršruto saugumą, kai kliūtis yra galinėje posūkio lanko 
atkarpoje. NT �# ir �" koordinatės išreiškiamos: 

    6 5 5cos ; sin2 2x y
min min

p p
S SP P 

      P , (2.56) 

     7 5 5cos ; sin
x ymin p min pP S P S    P . (2.57) 

Svarbu įvardinti, kad visais aprašytais lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimo 
atvejais priimant, kad tarpinio NT �� koordinatės yra lygios atkarpos tarp NT ���� 
ir ��
� vidurio taško koordinatėms, yra užtikrinamas tolygus VRPK � reikšmių 
kitimas. Naudojant aprašytas NT koordinačių nustatymo išraiškas suplanuotų 
maršrutų pavyzdžiai, kai posūkio lanko kampas �	 yra 45⁰, ATP judėjimo greitis �� = 3 m/s, globaliojo posūkio spindulys �� = 18 m, statinė kliūtis yra stačia-
kampė, jos visų kraštinių ilgiai – po 2 m, pateikiami 2.9 paveiksle. 
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2.9 pav. Suplanuotų lokaliųjų judėjimo maršrutų pavyzdžiai, kai posūkio 

lanko kampas – 45°: a) kliūties apvažiavimas vidine posūkio dalimi; 
b) kliūties apvažiavimas išorine posūkio dalimi 

Fig. 2.9. Examples of the planned local paths when the angle of the turning 
arc is 45°: a) obstacle avoidance by the inner part of the turn; b) obstacle 

avoidance by the outer part of the turn 
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Visais atvejais yra atliekamas posūkis į kairę pusę, kliūtį apvažiuojant tiek 
vidine, tiek išorine posūkio dalimis. Pateiktame 2.9 paveiksle galima matyti, kad 
iteracinių taškų sklaida yra didžiausia, kai kliūtis yra galinėje posūkio lanko at-
karpoje ir mažiausia kliūčiai esant pradinėje posūkio lanko atkarpoje. Toks itera-
cinių taškų išsidėstymo dėsningumas gali būti paaiškinamas remiantis 2.49 ir 2.50 
išraiškomis. Kliūčiai esant galinėje posūkio lanko atkarpoje, kliūties centro �� 
koordinatės yra daugiausiai nutolusios nuo Bezjė kreivės NT ��, todėl judėjimo 
aplinkos dalies, kurioje yra generuojami atsitiktiniai iteraciniai taškai ir tiesės, 
geometrinių ribų - sudaromas plotas yra didžiausias. Atitinkamai, kliūčiai esant 
pradinėje posūkio lanko atkarpoje, geometrinių ribų - sudaromas plotas yra 
mažiausias. 2.9 paveiksle taip pat matoma, kad sudarytas lokaliojo judėjimo marš-
ruto planavimo algoritmas tinkamai įvertina kliūties padėtį posūkyje – kliūtis yra 
apvažiuojama, suplanuoti maršrutai yra vientisi bei tolydūs, staigūs VRPK � 
reikšmių pokyčiai nesusidaro, o pradiniame ir galiniame maršruto taškuose VRPK � reikšmės, reikalingos norint judėti suplanuotu lokaliuoju maršrutu, yra lygios 
nuliui, t. y. globaliojo ir lokaliojo maršrutų sujungimo taške nesusidaro lūžis, o 
suplanuoto lokaliojo maršruto kreivio pradinis bei galinis taškai taip pat lygūs nu-
liui. Remiantis 2.9 paveiksle pateiktais rezultatais galima teigti, kad naudojant su-
darytą lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimo algoritmą planuojamiems maršru-
tams keliami reikalavimai yra tenkinami. Taigi, taikant sukurtą NT nustatymo 
metodiką ir septintosios eilės Bezjė lygtį suplanuotiems maršrutams tenkinant 
keliamus reikalavimus, 2.9 paveiksle pateikti rezultatai pagrindžia teiginį, kad 
suformulavus tinkamą priklausomybę tarp NT ��, penktosios ir aukštesnių eilių 
Bezjė lygtys yra tinkamos vientisų, tolydžių ir techniškai įveikiamų judėjimo 
maršrutų planavimui. Šis teiginys toliau yra grindžiamas eksperimentinių tyrimų 
būdu trečiajame šio darbo skyriuje. 

2.3. Autonominės kelių transporto priemonės 
valdymo algoritmas 
Sudarant valdymo algoritmus yra sprendžiamos įvairios, daugeliu atvejų jungti-
nės, dinaminių sistemų valdymo problemos, todėl moksliniuose darbuose yra nau-
dojamos skirtingos valdymo proceso kokybę apibūdinančios charakteristikos, 
iš kurių svarbiausios – valdomos sistemos stabilumas ir valdymo uždavinių atli-
kimo tikslumas (LaValle 2006). Nagrinėjant bet kokią kūnų sistemą, sistema yra 
suprantama, kaip nestabili, jeigu pasibaigus sistemą veikiančiam išoriniam trik-
dančiajam poveikiui, sistemos elgseną apibūdinančių parametrų reikšmės vis la-
biau nukrypsta nuo užduotųjų reikšmių. Automatinio valdymo teorijoje valdymo 
uždavinių atlikimo tikslumą apibrėžia valdymo paklaida – kiekybė, parodanti, 
kiek valdomos sistemos tikroji reakcija skiriasi nuo reikalaujamos. Anksčiau 
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aptartuose moksliniuose darbuose (Bascetta et al. 2016; Brown et al. 2017) 
priimama, kad valdymo uždaviniai yra atliekami tiksliai ir ATP judėjimas yra 
tikslus tik tuo atveju, kai realaus judėjimo nuokrypis nuo suplanuoto maršruto 
neegzistuoja, t. y. koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių ��, 	� ir �� reikšmės 
yra lygios nuliams. Todėl galima teigti, kad ATP judėjimas yra tikslus ir stabilus, 
jeigu: 1. Išoriniams trikdantiesiems veiksniams neveikiant ATP, judėjimo 
nuokrypiai nuo suplanuotojo maršruto nesusidaro; 2. Pasibaigus trikdančiajam 
išorinių veiksnių poveikiui, ATP vėl pradeda judėti suplanuotuoju maršrutu, t. y. 
koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių reikšmės vėl tampa lygios nuliams. 
Koordinačių nuokrypio vektorius �� yra išreiškiamas (Bayar et al. 2016): 

    
   T

cos sin 0
sin cos 0

0 0 1

e r r t r

e e r r t r

e t r

x x x
y y y

 
 

  

                        
q . (2.58) 

Sudarant valdymo algoritmą yra laikomasi šių ATP judėjimo prielaidų: 
1. ATP judėjimas vyksta sąlyginai nedideliu greičiu, �� ≤ 5 m/s. 
2. Atliekamas skersinio ATP judėjimo valdymas, valdomasis parametras 

yra VRPK �. Nors ATP judėjimo greitis �� nėra valdomasis parametras, 
tačiau sudaromas valdymo algoritmas realiuoju laiku nuolatos turi ver-
tinti realų ATP judėjimo greitį �$ ir jo pokyčius. Valdymo metu VRPK � reikšmės generuojamos atsižvelgiant į realų ATP judėjimo greitį �$. 

Toliau yra aprašomas neadaptyvios ir adaptyvios valdymo sistemų kūrimas, 
pirmiausiai sudarant neadaptyvų valdymo algoritmą, tuomet neadaptyvų valdymo 
algoritmą, paremtą duomenų masyvų naudojimu ir, galiausiai, adaptyvų valdymo 
algoritmą. Taip pat aprašoma šių algoritmų tarpusavio sąveika. Neadaptyvus 
valdymo algoritmas ir duomenų masyvų naudojimu paremtas neadaptyvus 
valdymo algoritmas bus taikomi VRPK � pirminių reikšmių generavimui tiek 
neadaptyvioje, tiek adaptyvioje valdymo sistemose. Adaptyvus valdymo algorit-
mas taikomas sugeneruotų VRPK � pirminių reikšmių korekcijoms atlikti, tokiu 
būdu sukuriant adaptyvią valdymo sistemą. 

2.3.1. Neadaptyvus valdymo algoritmas 
Neadaptyvus valdymo algoritmas bus naudojamas VRPK � pirminių reikšmių 
generavimui ATP judant suplanuotu globaliuoju maršrutu. Dėl šios priežasties 
neadaptyvus valdymo algoritmas yra sudaromas atsižvelgiant į globaliojo judė-
jimo maršruto planavimo algoritmo veikimo principus, o ne taikant konkretų val-
dymo metodą. Priimama prielaida, kad ATP judėjimas yra tikslus ir judėjimo metu 
ATP nenukrypsta nuo suplanuoto globaliojo judėjimo maršruto. Todėl globalia-
jam judėjimo maršrutui esant sudarytam iš tiesių bei apskritiminių kreivių, 
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bendrasis valdymo dėsnis yra formuluojamas remiantis atstumais "�, kuriuos ATP 
nuvažiuoja judėdama kiekviena iš globalųjį judėjimo maršrutą sudarančių tiesių 
bei apskritiminių kreivių. ATP judant suplanuoto globaliojo maršruto tiesiomis 
atkarpomis, atstumai "�, kuriuos nuvažiavus turi prasidėti valdomo para-
metro – VRPK � reikšmių kitimas, yra apskaičiuojami: 

          2 2
i i i i iD HH x w x HH y w y    , (2.59) 

          2 2
2 1 2 1 2 1i i i i i iD D H x H x H y H y          . (2.60) 

ATP judant pastovaus spindulio �� apskritiminėmis kreivėmis, atstumai "� yra apskaičiuojami: 
   1i i i iD D r      , (2.61) 
   3 2 1 1i i i iD D r        . (2.62) 
2.59–2.62 išraiškose yra pateiktas lygčių sudarymo ir taikymo pavyzdys, kai 

ATP juda globaliuoju maršrutu, sudarytu iš: tiesios atkarpos – apskritiminės krei-
vės – tiesios atkarpos – apskritiminės kreivės. Kadangi taikant sukurtą globaliojo 
judėjimo maršruto planavimo algoritmą gali būti naudojami visi šeši įmanomi 
Dubinso tiesių bei apskritiminių kreivių deriniai, todėl 2.59–2.62 išraiškos, 
aprašančios ATP nuvažiuotus atstumus "�, taip pat turėtų būti taikomos atitin-
kama tvarka, atsižvelgiant į suplanuotą judėjimo maršrutą. Priklausomai nuo 
suplanuotą globalųjį judėjimo maršrutą apibūdinančių NT �� skaičiaus, atstumų "�
� reikšmės yra apskaičiuojamos analogiškai. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
taikant 2.59 išraišką yra apskaičiuojamas ATP nuvažiuojamas atstumas tarp taškų �� ir ���, o taikant 2.61 išraišką – atstumas tarp taškų ��
� ir ��
�. Atitinkamai, 
skaičiuojant dydį "�
  būtų įvertinamas atstumas tarp taškų ��
� ir ��
 . Tokia 
skaičiavimo metodika yra paaiškinama šiais teiginiais: 

1. Globaliojo judėjimo maršruto planavimo metu sprendžiamam optimiza-
vimo uždaviniui taikant 2.16 išraiškoje pateiktą apribojimą, taško ��
� 
koordinatės būtų lygios taško ��
� koordinatėms, atitinkamai, taško ��
� koordinatės būtų lygios taško ��
  koordinatėms ir t. t. Dėl šios 
priežasties taškų ���
� skaičiavimas naudojant 2.20 išraišką yra negali-
mas, kadangi suplanuotas maršrutas būtų techniškai neįveikiamas. ATP 
dar nebaigus judėjimo pastovaus spindulio �� apskritimine kreive, turėtų 
prasidėti ATP judėjimas pastovaus spindulio ��
� apskritimine kreive, 
t. y. susidarytų skirtingų apskritiminių kreivių persidengimas. 

2. Globaliojo judėjimo maršruto planavimo metu sprendžiamam optimiza-
vimo uždaviniui taikant 2.15 išraiškoje pateiktą apribojimą, atstumas tarp 
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taškų ���
� ir ���
� būtų ilgesnis už atstumą tarp pastovaus spindulio �� apskritiminės kreivės pabaigos taško ��
� ir pastovaus spindulio ��
� 
apskritiminės kreivės pradžios taško ��
�. Tai reiškia, kad suplanuotas 
globalusis judėjimo maršrutas būtų techniškai neįveikiamas. 

Atsižvelgus į pateiktus teiginius, yra aišku, kad 2.20 išraiška turi būti taikoma 
ATP valdymui tik judėjimo pirmąja pastovaus spindulio �� apskritimine kreive 
metu. Atstumams "� esant nustatytiems, toliau yra apskaičiuojama VRPK � reikš-
mių kitimo trukmė 1�� , nurodanti kiek laiko pastoviu kampiniu greičiu ���  turi 
būti sukamas ATP vairaratis, norint užtikrinti, kad būtų pasiekta reikalinga VRPK � reikšmė ir ATP tiksliai judėtų suplanuotu globaliuoju maršrutu: 
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     . (2.63) 

ATP judėjimo pastovaus spindulio �� apskritimine kreive metu praėjus laikui 1��  yra pasiekiama konkreti VRPK � reikšmė, kurią valdymo algoritmas turi 
generuoti ir toliau, iki kol ATP nuvažiuos atstumą "��. Atstumai "��, kuriuos 
nuvažiavus turi prasidėti VRPK � grąžinimas į neutralią padėtį, apskaičiuojami: 

  1 1iR i i iD D D D    , (2.64) 
  1 3 3 2iR i i iD D D D

      . (2.65) 
Kadangi ATP juda pastovaus spindulio apskritiminėmis kreivėmis, VRPK � 

reikšmių kitimo trukmė 1��  yra lygi VRPK � grąžinimo į neutralią padėtį trukmei. 
Taikant neadaptyvų valdymo algoritmą, VRPK � reikšmės yra apskaičiuojamos: 

   iS
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tt
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 . (2.66) 
Aprašyto valdymo algoritmo sugeneruotų VRPK � pradinių reikšmių pavyz-

dys, kai ATP atlieka pastovaus spindulio posūkio manevrą į dešinę pusę 
(2.1 pav.), �� = 3 m/s, �� = 17,6, �� = 14 m, pateikiamas 2.10 paveiksle. 
Remiantis pateiktomis 2.59–2.66 išraiškomis ir 2.10 paveikslu, sudaryto 
neadaptyvaus valdymo algoritmo veikimo principas yra paaiškinamas taip: ATP 
pradėjus judėti suplanuoto globaliojo maršruto tiesia atkarpa, VRPK reikšmė yra � = 0⁰ (neutrali padėtis), judėjimo metu nuvažiavus atstumą "� prasideda VRPK � reikšmių kitimas, kuris trunka laiko tarpą 1�� . Praėjus laiko tarpui 1��  yra 
palaikoma pastovi sugeneruota VRPK � reikšmė – ATP juda pastovaus spindulio �� apskritimine kreive. ATP nuvažiavus atstumą "�� prasideda priešingos krypties 
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VRPK � reikšmių generavimas, kuris taip pat trunka laiko tarpą ��� . VRPK � grą-
žinamas į neutralią padėtį. Praėjus laiko tarpui ���  VRPK yra neutralus, � � 0⁰, 
ATP vėl juda globaliojo maršruto tiesia atkarpa. 

 

 
2.10 pav. Neadaptyvaus valdymo algoritmo sugeneruotos kampo � reikšmės, 

kai yra atliekamas pastovaus spindulio posūkio į dešinę pusę manevras 
Fig. 2.10. Values of the angle �, generated by the non-adaptive control 

algorithm, when the constant radius turn manoeuvre to the right side is being 
performed 

Atsižvelgiant į suplanuotą globalųjį judėjimo maršrutą, aprašytas valdymo 
procesas toliau yra kartojamas analogiškai. 

2.3.2. Neadaptyvus duomenų masyvų naudojimu paremtas 
valdymo algoritmas 
Neadaptyvus duomenų masyvų naudojimu paremtas valdymo algoritmas bus tai-
komas VRPK � pirminių reikšmių generavimui ATP judėjimo suplanuotu loka-
liuoju maršrutu metu. Dėl šios priežasties šis valdymo algoritmas yra sudaromas 
atsižvelgiant į lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmo veikimo princi-
pus, o ne taikant konkretų valdymo metodą. Siekiant užtikrinti patikimą ATP val-
dymą ir VRPK � reikšmes realiuoju laiku generuoti atsižvelgiant į ATP realaus 
judėjimo greičio �� pokyčius, priimama, kad sudaromo algoritmo duomenų 
masyvas išreiškiamas, kaip VRPK � funkcija, kurios argumentas – suplanuotu 
lokaliuoju maršrutu ATP nuvažiuotas atstumas ��: 

 �, s 
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Tokia prielaida yra grindžiama tuo, kad ATP judėjimo metu realiam greičiui �$ svyruojant apie lokaliojo maršruto planavimo metu įvertintą pastovią ATP 
judėjimo greičio �� reikšmę, lokalusis maršrutas nėra perplanuojamas iš naujo. 
Todėl tinkamiausias būdas užtikrinti tikslų ATP judėjimą neperplanuojant loka-
liojo judėjimo maršruto yra nuolatinis VRPK � reikšmių tikslinimas, įvertinant 
skirtumą tarp realaus ir teorinio ATP nuvažiuotų judėjimo atstumų, esant vienodai 
judėjimo trukmei. Būtent nuolatiniam VRPK � reikšmių tikslinimui, įvertinant 
skirtumą tarp realaus ir teorinio ATP nuvažiuotų judėjimo atstumų, yra naudoja-
mas duomenų masyvas, kurį sudaro, atsižvelgiant į suplanuotą lokalųjį judėjimo 
maršrutą, apskaičiuotos teorinės VRPK � ir lokaliuoju maršrutu nuvažiuojamo 
atstumo "% reikšmės, kai ATP judėjimo greitis �� yra pastovus. Neadaptyvaus 
duomenų masyvų naudojimu paremto valdymo algoritmo veikimo principas yra 
paaiškinamas taip: taikant 2.2 poskyryje aprašytą algoritmą suplanavus lokalųjį 
judėjimo maršrutą, suplanuoto maršruto spindulys &� yra išreiškiamas naudojant 
2.26, 2.27 ir 2.28 išraiškas. Suplanuoto lokaliojo maršruto spindulio &� reikš-
mėms kiekviename normalizuoto laiko kintamojo �� skaičiavimų žingsnyje esant 
išreikštoms, toliau yra apskaičiuojamos teorinės VRPK � reikšmės, kai ATP ju-
dėjimo greitis �� yra pastovus. Atsižvelgiant į normalizuoto laiko kintamojo �� 
skaičiavimų žingsnio dydį ir į pastovią ATP judėjimo greičio �� reikšmę, kiekvie-
name normalizuoto laiko kintamojo �� skaičiavimų žingsnyje yra nustatomas 
suplanuotu lokaliuoju maršrutu ATP nuvažiuojamas teorinis atstumas "%. Naudo-
jant apskaičiuotas teorines VRPK � ir suplanuotu lokaliuoju maršrutu ATP nuva-
žiuojamo atstumo "% reikšmes yra sudaromas duomenų masyvas. Sudarytas duo-
menų masyvas išreiškiamas naudojant 2.67 išraišką. ATP judėjimo metu realiam 
ir teoriniam nuvažiuotiems atstumams nesutampant, realus ATP nuvažiuotas 
atstumas yra sudaryto duomenų masyvo įėjimo kintamasis, o išėjimo kintama-
sis – patikslintos VRPK � reikšmės, kurios ir yra naudojamos ATP valdymui ju-
dėjimo realiuoju laiku metu. Sudaryto duomenų masyvo ir naudojant sudarytą 
duomenų masyvą patikslintų VRPK � reikšmių pavyzdžiai, kai ATP apvažiuoja 
pastovaus spindulio �� posūkyje esančią kliūtį (�� = 3 m/s, �� = 20 m) yra patei-
kiami 2.11 paveiksle. Remiantis 2.11 paveiksle pateiktu pavyzdžiu galima daryti 
prielaidą, kad sudarytas neadaptyvus valdymo algoritmas, kurio veikimo princi-
pas yra paremtas duomenų masyvų naudojimu, veikia taip, kaip ir numatyta: 

1. Suplanuotu lokaliuoju maršrutu ATP nuvažiuoto atstumo realioms ir 
teorinėms reikšmėms "% sutampant (2.11 pav., c dalis, nuo 0 s iki 4 s), 
sugeneruotos realios ir apskaičiuotos teorinės VRPK � reikšmės taip pat 
sutampa (2.11 pav., d dalis, nuo 0 s iki 4 s). 
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2. Per tą patį laiko tarpą realiam nuvažiuojamam atstumui esant mažesniam 
už apskaičiuotą teorinį ATP nuvažiuojamą atstumą (2.11 pav., c dalis, 
nuo 4 s iki 15 s), generuojamų realių VRPK � reikšmių kitimas trunka 
ilgiau, nei teorinių reikšmių kitimas (2.11 pav., d dalis, nuo 4 s iki 15 s). 

3. Per tą patį laiko tarpą realiam nuvažiuojamam atstumui esant didesniam 
už apskaičiuotą teorinį ATP nuvažiuojamą atstumą (2.11 pav., c dalis, 
nuo 15 s iki 25 s), generuojamų realių VRPK � reikšmių kitimas trunka 
trumpiau, nei teorinių reikšmių kitimas (2.11 pav., d dalis, nuo 15 s 
iki 25 s). 
 

 
2.11 pav. Duomenų masyvo naudojimo autonominės kelių transporto 

priemonės valdymui pavyzdys: a) suplanuotas lokalusis judėjimo maršrutas; 
b) suformuluotas duomenų masyvas; c) teorinė ir reali nuvažiuojamo atstumo 

��  reikšmės; d) teorinė ir reali kampo � reikšmės 
Fig. 2.11. Example of the lookup table usage for the autonomous road 

vehicle control: a) planned local path; b) formulated lookup table; 
c) theoretical and real values of the driven distance �� ; d) theoretical and real 

values of the angle � 

Sudaryto neadaptyvaus duomenų masyvų naudojimu paremto valdymo 
algoritmo veikimo patikimumas toliau analizuojamas trečiajame šio darbo 
skyriuje. 
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2.3.3. Adaptyvus valdymo algoritmas 
Judėjimo metu ATP nukrypus nuo suplanuotų globaliojo ir / arba lokaliojo judė-
jimo maršrutų, VRPK � pirminių reikšmių koregavimas, atsižvelgiant į valdymo 
rezultatų kokybę apibūdinančius parametrus – koordinačių nuokrypių vektoriaus 
�� narių 	�, 
�, �� reikšmes, tokiu būdu užtikrinant adaptyvų ATP valdymą, bus 
atliekamas naudojant toliau sudaromą ir aprašomą valdymo algoritmą. Įvertinus 
tai, kad valdomos ATP judėjimas vyksta sąlyginai nedideliu greičiu, o valdomasis 
parametras yra VRPK �, taip pat atsižvelgus į B priede pateiktą valdymo metodų 
savybių apibendrinimą, patikimo ir realiuoju laiku veikiančio adaptyvaus 
valdymo algoritmo sudarymui yra taikomas Stanlio metodas. Kaip ir buvo įvar-
dinta anksčiau, adaptyvaus valdymo algoritmo sudarymui taikant Stanlio metodą, 
pagrindinė sprendžiama problema yra ne metodo taikymas, tačiau tinkamas bei 
nepertraukiamas šio metodo derinimas, ATP judėjimo sąlygoms esant nuolatos 
kintančioms. Dėl šios priežasties, siekiant išspręsti įvardintą problemą ir sukurti 
efektyvią Stanlio metodo derinimo funkciją, toliau yra atliekama išsami Stanlio 
metodo veikimo dėsningumų analizė. 
2.3.3.1. Analizės metu priimamos prielaidos ir supaprastinimai 
Stanlio metodo veikimo dėsningumų analizei atlikti sukurta adaptyvios valdymo 
sistemos struktūra pateikiama 2.12 paveiksle. Siekiant atlikti simuliacijas val-
dymo sistema buvo sudaryta programinio paketo MATLAB / Simulink aplinkoje. 

 

 
2.12 pav. Stanlio metodo veikimo dėsningumų analizei atlikti sukurta 

adaptyvios valdymo sistemos struktūra 
Fig. 2.12. Developed adaptive control structure for the analysis of the 

Stanley's method performance 

Priimamos prielaidos ir supaprastinimai: 
1. Analizės metu simuliacijoms atlikti yra taikomas bendrasis kinematinis 

horizontaliųjų jėgų ATP matematinis modelis. Taikant kinematinį modelį 
yra modeliuojami tik su ATP valdymu susiję teoriniai judėjimo nuo 
suplanuotųjų maršrutų nuokrypiai. Dėl dinaminių veiksnių galintys 
atsirasti ATP judėjimo nuokrypiai yra nemodeliuojami. 
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2. Modeliuojami ATP judėjimo maršrutai: judėjimas tiesia atkarpa, judėji-
mas pastovaus spindulio posūkiu į kairę pusę (�� � 20 m, �� � 90⁰) ir 
judėjimas kreivalinijine atkarpa (atkarpos ilgis – 150 m, atliekami trys 
posūkiai į kairę pusę ir trys posūkiai į dešinę pusę). 

3. Maksimali galima VRPK reikšmė priimama įvertinus eksperimentiniams 
tyrimams naudotos ATP techninius apribojimus, ���	 � 27⁰. 

4. Simuliuojamo valdymo proceso metu ATP judėjimas yra paveikiamas 
VRPK išorinių trikdžių �
 , o Stanlio metodas bando kompensuoti atsi-
randantį trikdžių poveikį. VRPK išoriniai trikdžiai �
  – laiptinė funkcija 
(2.13 pav.). Priimamos trikdžių dydžio �
  reikšmės, kurios yra artimos 
maksimaliai ir pusei maksimalios VRPK reikšmės ���	: trikdžių �
  
dydis – 11,40⁰ ir 22,80⁰, trikdžių trukmė – 2 s ir 5 s. 

 

 
2.13 pav. Vairuojamųjų ratų pasukimo kampo trikdžių �� laiptinių funkcijų 
pavyzdžiai: a) trikdžio trukmė 2 s, trikdžio dydis 11,40⁰; b) trikdžio trukmė 

5 s, trikdžio dydis 22,80⁰; c) trikdžių nepaveiktos kampo � reikšmės; 
d) trikdžių paveiktos kampo � reikšmės 

Fig. 2.13. Examples of the step functions of the steering angle disturbances 
�� of the steering wheels: a) disturbance length 2 s, disturbance size 11.40⁰; 

b) disturbance length 5 s, disturbance size 22.80⁰; c) values of the angle � not 
affected by the disturbances; d) values of the angle � affected by the 

disturbances 
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5. Simuliuojamo judėjimo tiesia atkarpa metu VRPK išoriniai trikdžiai �&  
ATP judėjimą paveikia trečiąją judėjimo sekundę, judėjimo pastovaus 
spindulio posūkiu – ATP pasiekus posūkio lanko vidurio tašką, judėjimo 
kreivalinijine atkarpa metu – ATP nuvažiavus ketvirtadalį atkarpos ilgio. 

6. Laikoma, kad VRPK � pirminės reikšmės, reikalingos judėti suplanuo-
tais maršrutais, yra sugeneruotos iš anksto. Pirminės VRPK � reikšmės 
analizės metu nėra nagrinėjamos. Prieš prasidedant VRPK išorinių 
trikdžių �&  poveikiui ATP suplanuotuoju maršrutu juda tiksliai. 

7. Simuliuojamo valdymo proceso metu Stanlio metodas pradeda generuoti 
VRPK �� reikšmes tik tada, kai ATP judėjimas yra paveikiamas VRPK 
išorinių trikdžių �& . Pateikiamoje analizėje yra nagrinėjamos būtent 
trikdžių poveikio metu Stanlio metodo sugeneruotos VRPK �� reikšmės 
ir koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių ��, 	�, �� pokytis, susida-
rantis dėl Stanlio metodo generuojamų VRPK �� reikšmių. 

8. Analizės metu įvertinamos skirtingos ATP judėjimo greičio ir �� ir deri-
nimo koeficiento � reikšmės. Įvertinamos ATP judėjimo greičio �� reikš-
mės: 1 m/s, 3 m/s, 5 m/s, 7 m/s, 9 m/s. Įvertinamos derinimo koeficiento � reikšmės: 0,2, 0,5, 1, 3, 5. 

9. Simuliacijų metu atliekamų skaičiavimų žingsnio dydis – 0,1 s. 
Svarbu įvardinti, kad nurodytas atliekamų skaičiavimų žingsnis buvo parink-

tas siekiant kuriamą adaptyvią valdymo sistemą pritaikyti ATP valdymui 
realiuoju laiku, t. y. užtikrinti ne per didelį kuriamo valdymo algoritmo kompiu-
terinių resursų poreikį bei sklandų duomenų perdavimo sąsajos veikimą. Naudo-
jant mažesnį atliekamų skaičiavimų žingsnį ženkliai išaugtų algoritmo kompiute-
rinių resursų poreikis, o ATP naudojamo mikrovaldiklio duomenų buferis būtų 
perkraunamas duomenimis. Tai reiškia, kad realiuoju laiku vykstančio ATP judė-
jimo metu susidarytų valdymo algoritmo veikimo delsa arba duomenų sąsaja per-
duodami duomenys būtų iškraipomi. ATP duomenų perdavimo sąsaja yra plačiau 
aprašoma ir analizuojama trečiajame šio darbo skyriuje. Toliau pateikiama Stanlio 
metodo analizė padalinta į tris dalis: 1. Derinimo koeficiento � ir ATP judėjimo 
greičio �� poveikio analizė; 2. Koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių ��, 	�, �� pokyčio analizė; 3. Judėjimo maršruto geometrinės formos poveikio analizė. 
2.3.3.2. Derinimo koeficiento ir judėjimo greičio poveikio analizė 
Taikant Stanlio metodą sugeneruotos VRPK �� reikšmės, kai ATP juda tiesia 
atkarpa, VRPK trikdžių �&  dydis – 11,40⁰, trikdžių trukmė – 2 s, yra pateikiamos 
2.14 paveiksle. Įvertinus 2.14 paveiksle pateiktus simuliacijų rezultatus, yra ma-
toma, kad valdymo proceso metu generuojamos VRPK �� reikšmės pradeda 
svyruoti, o atsirandančių svyravimų dydis priklauso nuo ATP judėjimo greičio �� ir derinimo koeficiento � reikšmių. Remiantis 2.14 paveiksle pateiktais simulia-
cijų rezultatais apskaičiuoti atsirandančius svyravimus apibūdinantys parametrai 
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yra: amplitudės viršūnės 2� ir 2�, periodas 1�, kampinis greitis �� ir slopinimo 
koeficientas 3�, yra pateikiami D priede. Svyravimų slopinimo koeficientas 3� yra 
nustatomas taikant išraišką: 
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 (2.68) 

Įvertinus 2.14 paveiksle ir D priede pateiktus rezultatus galima teigti, kad 
susidarantys VRPK �� reikšmių svyravimai yra slopinamieji ir eksponentiškai 
mažėjantys. Tarpusavyje lyginant pateiktus rezultatus, pastebima, kad mažėjant 
Stanlio metodo derinimo koeficiento � reikšmėms, atsirandančių svyravimų 
amplitudės viršūnių 2�, 2� ir kampinio greičio �� reikšmės taip pat mažėja. 
Atsirandančių svyravimų amplitudės viršūnių 2�, 2� ir kampinio greičio �� reikš-
mės didėja, kai Stanlio metodo derinimo koeficiento � reikšmės taip pat didėja. 
Pastebima ir tai, kad derinimo koeficiento � reikšmių pokytis nedaro svarios 
įtakos svyravimų slopinimo koeficiento 3� reikšmių pokyčiui. ATP judėjimo 
greičiui �� esant 1 m/s, o derinimo koeficiento � reikšmėms kintant, vidutinė svy-
ravimų slopinimo koeficiento 3� reikšmė apytikriai yra 0,18 s–1, 3 m/s – 0,56 s–1, 
5 m/s – 0,94 s–1, 7 m/s – 1,35 s–1, 9 m/s – 1,67 s–1. 

Remiantis 2.14 paveiksle bei D priede pateiktais rezultatais galima tiksliai 
apibrėžti derinimo koeficiento � reikšmių daromą poveikį VRPK �� reikšmių 
svyravimui: didėjant derinimo koeficiento � reikšmėms, atsirandančių svyravimų 
amplitudė 2 ir kampinis greitis �� didėja, svyravimų slopinimo koeficiento 3� 
išlieka pastovus. Tai reiškia, kad yra pastebimas dvejopas derinimo koeficiento � 
reikšmių pokyčio poveikis valdomai sistemai: 1. Didėjant derinimo koeficiento � 
reikšmėms, dėl didėjančios atsirandančių svyravimų amplitudės 2 mažėja valdo-
mos sistemos stabilumas – poveikis neigiamas; 2. Didėjant derinimo koeficiento � reikšmėms, dėl generuojamų didesnių VRPK �� reikšmių Stanlio metodas efek-
tyviau reaguoja į išorinių trikdžių daromą poveikį, t. y. susidarančius judėjimo 
nuokrypius – poveikis teigiamas. Tarpusavyje lyginant 2.14 paveiksle bei 
D priede pateiktus rezultatus galima apibrėžti ir ATP judėjimo greičio �� reikšmių 
daromą poveikį VRPK �� reikšmių svyravimui: didėjant ATP judėjimo greičio �� reikšmėms, didėja ir atsirandančių svyravimų kampinis greitis �� ir slopinimo 
koeficientas 3�, svyravimų amplitudė 2 – mažėja. Analogiškai, ir šiuo atveju 
pastebima, kad ATP judėjimo greičio �� reikšmių pokyčio poveikis valdomai 
sistemai yra dvejopas: 1. Didėjant ATP judėjimo greičio �� reikšmėms, dėl mažė-
jančios atsirandančių svyravimų amplitudės 2 didėja valdomos sistemos stabilu-
mas – poveikis teigiamas; 2. Didėjant ATP judėjimo greičio �� reikšmėms, dėl 
generuojamų mažesnių VRPK �� reikšmių Stanlio metodas pradeda mažiau 
efektyviai reaguoti į išorinių trikdžių daromą poveikį – poveikis neigiamas. 
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2.14 pav. Taikant Stanlio metodą sugeneruotos vairuojamųjų ratų pasukimo 
kampo �� reikšmės, kai judama tiesia atkarpa su trikdžiu, judėjimo greičio �� 

reikšmės yra pastovios, derinimo koeficiento � reikšmės yra kintančios: 
a) �� � 1 m/s; b) �� � 3 m/s; c) �� � 5 m/s; d) �� � 7 m/s; e) �� � 9 m/s 

Fig. 2.14. Values of the steering angle ��, generated by the Stanley's method, 
when the vehicle is moving in a straight line with the disturbance, the gain 

parameter � values are different and the velocity �� values are constant: 
a) �� � 1 m/s; b) �� � 3 m/s; c) �� � 5 m/s; d) �� � 7 m/s; e) �� � 9 m/s 

Įvertinus šiuos pastebėjimus galima teigti, kad derinimo koeficiento � ir ATP 
judėjimo greičio �� reikšmių pokyčio valdomai sistemai daromas poveikis yra 
priešingas. Dvejopas gautųjų rezultatų pobūdis dar kartą pagrindžia anksčiau 
įvardintą teiginį, kad kuriant valdymo algoritmus pagrindinė sprendžiama 
problema yra ne valdymo metodo taikymas, tačiau tinkamas metodo suderinimas 
parenkant tinkamas derinimo koeficiento reikšmes. Dėl šios priežasties yra aišku, 
kad priimant pastovią derinimo koeficiento � reikšmę nėra įmanoma užtikrinti 

 
 

 �, s 

 �, s 

 �, s 

 �, s 

 �, s 
� � 0,2 
� � 0,5 
� � 1 
� � 3 
� � 5 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 

 "� 

 
� �
,° 

 
� �
,° 

 
� �
,° 

 
� �
,°  "� 

 
� �
,° 



2. AUTONOMINĖS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS ADAPTYVIOS VALDYMO... 81 

 

stabilaus ir tikslaus ATP judėjimo suplanuotais maršrutais esant kintančioms ju-
dėjimo sąlygoms. Siekiant užtikrinti stabilų ir tikslų ATP judėjimą, Stanlio me-
todo derinimas turi būti atliekamas nepertraukiamai viso judėjimo metu įvertinant 
ryšį tarp valdymo proceso rezultatų, derinimo koeficiento � ir ATP judėjimo grei-
čio �� reikšmių. Derinimo koeficiento � ir ATP judėjimo greičio �� reikšmių 
daromo poveikio valdomai sistemai apibendrinimas yra pateikiamas 2.1 lentelėje. 
2.1 lentelė. Derinimo koeficiento � ir judėjimo greičio �� reikšmių daromas poveikis 
sugeneruotų vairuojamųjų ratų pasukimo kampo �� reikšmių svyravimui 
Table 2.1. Influence of the gain coefficient � and the velocity �� on the oscillations of the 
steering angle �� 

Poveikis, kai � ir 
�� reikšmės didėja 

Svyravimų kampi-
nis greitis �� 

Svyravimų  
amplitudė � 

Svyravimų slopi-
nimo koeficientas �� 

Derinimo  
koeficientas � Didėja Didėja Poveikio nėra 
ATP judėjimo 

greitis �� Didėja Mažėja Didėja 
 
2.15–2.17 paveiksluose yra pateikiami likusieji sugeneruotų VRPK �� 

reikšmių pavyzdžiai, kai ATP juda tiesia atkarpa, o VRPK trikdžių �&  dydžiai yra 
11,40⁰ bei 22,80⁰, trikdžių trukmė – 2 s bei 5 s. Atsirandančius svyravimus 
apibūdinantys parametrai, kai trikdžių �&  trukmė – 2 s, trikdžių dydis – 22,80⁰, 
pateikiami D priede. Siekiant sukurti efektyvią Stanlio metodo derinimo funkciją, 
yra reikalinga išanalizuoti ryšį tarp ATP judėjimą veikiančių išorinių trikdžių �&  
ir taikant Stanlio metodą sugeneruotų VRPK �� reikšmių. Remiantis 2.14–2.17 
paveiksluose pateiktais rezultatais, šis ryšys gali būti apibrėžiamas taip: ATP ju-
dėjimą paveikus atitinkamo dydžio, trukmės bei tipo išoriniams trikdžiams ir dėl 
šių išorinių trikdžių poveikio ATP nukrypus nuo suplanuoto maršruto teorinių ju-
dėjimo koordinačių, Stanlio metodas pradeda generuoti VRPK �� reikšmes, kurių 
maksimali vertė priklauso nuo veikiančių išorinių trikdžių dydžio. Trikdžių dy-
džiui esant pakankamai dideliam, generuojamos maksimalios VRPK �� reikšmės 
yra lygios didžiausiai įmanomai VRPK reikšmei ����. Kitais veikiančių išorinių 
trikdžių dydžių atvejais, generuojamos maksimalios VRPK �� reikšmės yra ma-
žesnės už didžiausią įmanomą VRPK reikšmę ����. Teoriniu požiūriu, VRPK �� 
maksimalių reikšmių generavimo trukmė yra lygi išorinių trikdžių poveikio truk-
mei. Jei Stanlio metodo generuojamos VRPK �� reikšmės pradėtų mažėti anks-
čiau, nei pasibaigia išorinių trikdžių poveikis, tuomet koordinačių nuokrypio vek-
toriaus �� narių įgautos reikšmės pradėtų didėti, t. y. valdymo rezultatai pradėtų 
keistis neigiamai. Vis dėlto, svarbu akcentuoti tai, kad pastovaus dydžio VRPK �� maksimalios reikšmės yra pradedamos generuoti tik tuomet, kai nusistovi 
atsirandantys VRPK �� svyravimai. 
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2.15 pav. Vairuojamųjų ratų pasukimo kampo �� sugeneruotų reikšmių 

pavyzdžiai, kai judama tiesia atkarpa, trikdžių trukmė yra 2 s, trikdžių dydis 
yra 22,80⁰: a) �� � 1 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s 

Fig. 2.15. Examples of the generated values of the steering angle �� when the 
vehicle is moving in a straight line, the disturbance length is 2 s, the 

disturbance size is 22.80⁰: a) �� � 1 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s 

 
2.16 pav. Vairuojamųjų ratų pasukimo kampo �� sugeneruotų reikšmių 

pavyzdžiai, kai judama tiesia atkarpa, trikdžių trukmė yra 5 s, trikdžių dydis 
yra 11,40⁰: a) �� � 1 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s 

Fig. 2.16. Examples of the generated values of the steering angle �� when the 
vehicle is moving in a straight line, the disturbance length is 5 s, the 

disturbance size is 11.40⁰: a) �� � 1 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s 
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2.17 pav. Vairuojamųjų ratų pasukimo kampo �� sugeneruotų reikšmių 

pavyzdžiai, kai judama tiesia atkarpa, trikdžių trukmė yra 5 s, trikdžių dydis 
yra 22,80⁰: a) �� � 1 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s 

Fig. 2.17. Examples of the generated steering angle values of the �� when the 
vehicle is moving in a straight line, the disturbance length is 5 s, the 

disturbance size is 22.80⁰: a) �� � 1 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s 

Tai reiškia, kad priklausomai nuo išorinių trikdžių poveikio trukmės ir deri-
nimo koeficiento � reikšmės, generuojamų VRPK �� reikšmių slopinamieji ir 
eksponentiškai mažėjantys svyravimai gali prasidėti dar nepasibaigus išoriniams 
trikdžiams (2.17 pav., b ir c dalys). Pasibaigus išorinių trikdžių poveikiui Stanlio 
metodo generuojamos VRPK �� reikšmės pradeda mažėti, t. y. pasikeičia valdo-
mos sistemos būsena. Pasikeitus valdomos sistemos būsenai iš naujo prasideda 
generuojamų VRPK �� reikšmių slopinamieji ir eksponentiškai mažėjantys svy-
ravimai. Šis reiškinys, kai pasikeitus valdomos sistemos būsenai susidaro skirtin-
gos generuojamų VRPK �� reikšmių svyravimų grupės, yra pastebimas visuose 
rezultatuose, gautuose atliekant Stanlio metodo analizę. Remiantis jau aprašytais 
rezultatais yra aišku, kad naudojant dar mažesnes derinimo koeficiento � reikš-
mes, nei yra nurodyta D priede, Stanlio metodo veikimo efektyvumas proporcin-
gai mažėtų, kol taptų visiškai neefektyvus. Atitinkamai, derinimo koeficiento � 
reikšmėms esant per mažoms, ATP taptų per daug inertiška ir labai lėtai grįžinėtų 
į judėjimą suplanuotuoju maršrutu. Vis dėlto, šiame Stanlio metodo veikimo dės-
ningumų analizės etape negalima teigti, kad didesnių derinimo koeficiento � 
reikšmių naudojimas būtų netikslingas. 2.18 paveiksle pateikiami sugeneruotų 
VRPK �� reikšmių pavyzdžiai, kai derinimo koeficiento � reikšmės kinta nuo 10 
iki 500. Paveiksle matoma, kad derinimo koeficiento � reikšmėms esant sąlyginai 
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didelėms �10 � � � 100�, svyravimų kampinis greitis �� didėja, t. y. valdomos 
sistemos stabilumas mažėja. 

 

 
2.18 pav. Vairuojamųjų ratų pasukimo kampo �� sugeneruotų reikšmių 
pavyzdžiai, kai derinimo koeficiento � reikšmės kinta nuo 10 iki 500:  

a) �� � 1 m/s; b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s 
Fig. 2.18. Examples of the generated steering angle values of the �� when the 

value of the gain coefficient � changes from 10 to 500: a) �� � 1 m/s;  
b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s 

Pavyzdžiui, ATP judėjimo greičiui �� esant lygiam 1 m/s, o derinimo koefi-
ciento � reikšmėms didėjant nuo 10 iki 100, svyravimų kampinis greitis �� didėja 
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nuo 1,904 rad/s iki 5,712 rad/s, kai �� = 5 m/s – nuo 4,189 rad/s iki 15,708 rad/s. 
Kai derinimo koeficientas yra � = 500, sugeneruotų VRPK �� reikšmių svyravi-
mas tampa chaotišku, o jų svyravimų amplitudė nemažėja, valdoma sistema tampa 
nestabili (2.18 pav., b ir c dalys). Iš 2.18 paveiksle pateiktų rezultatų yra aiškiai 
pastebimas reiškinys, kai dėl didelių derinimo koeficiento � reikšmių susidaro dvi 
eksponentiškai mažėjančių svyravimų grupės: 1. Pirmoji svyravimų grupė susi-
daro pradėjus veikti išoriniam trikdančiajam poveikiui, šių svyravimų trukmė yra 
lygi trikdančiojo poveikio trukmei; 2. Antroji svyravimų grupė susidaro pasibai-
gus išoriniam trikdančiajam poveikiui. Atsižvelgus į 2.18 paveiksle pateikiamus 
rezultatus galima teigti, kad didesnių derinimo koeficiento � reikšmių, nei yra nu-
rodyta D priede �� > 5�, naudojimas nėra tikslingas, kadangi valdomas procesas 
taptų nestabiliu. Likusieji simuliacijų rezultatai, kai ATP juda tiesia atkarpa, 
pastovaus spindulio posūkiu į kairę pusę ir kreivalinijine atkarpa, yra pateikiami 
E priede. Įvertinus darbo E priede pateiktus rezultatus – sugeneruotas VRPK �� 
reikšmes, kai pastovaus spindulio �� posūkiu judanti ATP yra paveikiama VRPK 
išorinių trikdžių �& , matoma, kad Stanlio metodo generuojamų VRPK �� reikšmių 
kitimo dėsningumai yra analogiški dėsningumams, nustatytiems analizuojant 
ATP judėjimą tiesia atkarpa. Taigi, galima daryti prielaidą, kad aprašyti pastebė-
jimai bei suformuluoti apibrėžimai, apibūdinantys derinimo koeficiento � ir ATP 
judėjimo greičio �� reikšmių daromą poveikį valdomai sistemai, yra teisingi. 
2.3.3.3. Koordinačių nuokrypio vektoriaus narių pokyčio analizė 
Simuliuojamo ATP judėjimo pastovaus spindulio �� posūkio į kairę pusę atvejais, 
priimta, kad veikiančių VRPK išorinių trikdžių �&  reikšmė yra su priešingu ženklu 
(–11,40⁰ ir –22,80⁰) nei atliekamo posūkio manevro pirminės VRPK � reikšmės. 
Koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių ��, 	�, �� reikšmių kitimo pavyz-
džiai, kai ATP juda pastovaus spindulio �� posūkiu, VRPK trikdžių �&  dydis yra 
–11,40⁰, o trikdžių trukmė – 2 s, pateikiami 2.19–2.21 paveiksluose. Kadangi 
valdomasis parametras – VRPK �, yra aišku, kad nuo Stanlio metodo generuo-
jamų VRPK �� reikšmių svyravimų priklauso ir koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 	� bei �� reikšmių svyravimai, t. y. ATP judėjimo stabilumas. Didėjant 
VRPK �� generuojamų reikšmių svyravimų amplitudei 2 ir kampiniam greičiui ��, didėja ir koordinačių nuokrypių 	� bei �� reikšmių svyravimų amplitudė ir 
kampinis greitis. Remiantis gautaisiais rezultatais galima teigti, kad derinimo 
koeficiento � ir ATP judėjimo greičio �� reikšmių daromas poveikis koordinačių 
nuokrypio vektoriaus �� narių 	� bei �� reikšmių svyravimui yra analogiškas 
aprašytam 2.1 lentelėje. Kaip ir buvo įvardinta anksčiau, išilginis ATP judėjimas 
yra valdomas keičiant judėjimo greičio �� reikšmes, todėl Stanlio metodo gene-
ruojamų VRPK �� reikšmių svyravimai nedaro įtakos koordinačių nuokrypių �� 
reikšmių svyravimui. Atliekant skersinio ATP judėjimo valdymą, koordinačių 
nuokrypio vektoriaus �� nario �� reikšmės svyruoti nepradeda. 
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2.19 pav. Koordinačių nuokrypio vektoriaus elementų reikšmės, kai judama 
pastovaus spindulio posūkiu, judėjimo greitis �� yra 1 m/s, trikdžių trukmė 

yra 2 s, trikdžių dydis yra –11,40⁰: a) ��; b) ��; c) � 
Fig. 2.19. Values of the path tracking errors when the vehicle is moving in a 
constant radius turn, the velocity �� is 1 m/s, the disturbance length is 2 s, the  

disturbance size is –11.40⁰: a) ��; b) ��; c) � 

 
2.20 pav. Koordinačių nuokrypio vektoriaus elementų reikšmės, kai judama 
pastovaus spindulio posūkiu, judėjimo greitis �� yra 5 m/s, trikdžių trukmė 

yra 2 s, trikdžių dydis yra –11,40⁰: a) ��; b) ��; c) � 
Fig. 2.20. Values of the path tracking errors when the vehicle is moving in a 
constant radius turn, the velocity �� is 5 m/s, the disturbance length is 2 s, the 

disturbance size is –11.40⁰: a) ��; b) ��; c) � 
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2.21 pav. Koordinačių nuokrypio vektoriaus elementų reikšmės, kai judama 
pastovaus spindulio posūkiu, judėjimo greitis �� yra 9 m/s, trikdžių trukmė 

yra 2 s, trikdžių dydis yra –11,40⁰: a) ��; b) ��; c) � 
Fig. 2.21. Values of the path tracking errors when the vehicle is moving in a 
constant radius turn, the velocity �� is 9 m/s, the disturbance length is 2 s, the 

disturbance size is –11.40⁰: a) ��; b) ��; c) � 

Vertinant koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 	�, 
�, �� reikšmių po-
kytį valdymo proceso metu, galima pastebėti, kad pasibaigus išorinių trikdžių po-
veikiui, tik 
� bei �� reikšmės konverguoja iki nulių. Tik 
� bei �� reikšmių kon-
vergavimas iki nulių paaiškinamas tuo, kad būtent šie du koordinačių nuokrypio 
vektoriaus �� nariai yra Stanlio metodo valdymo dėsnio įėjimo kintamieji ir at-
sižvelgiant į šių narių reikšmių pokytį yra generuojamos VRPK �� reikšmės (1.11 
išraiška). Todėl, ATP valdymui generuojant VRPK �� reikšmes, nėra atsižvel-
giama į koordinačių nuokrypių 	� teigiamą ar neigiamą pokytį, kuris yra susijęs 
su ATP judėjimo greičiu ��. Iš 2.19–2.21 paveiksluose pateiktų rezultatų matoma 
ir tai, kad esant labai mažam ATP judėjimo greičiui (1 m/s), derinimo koeficiento 
� reikšmių dydis neturi svarios įtakos 
� bei �� konvergavimo iki nulių intensy-
vumui, t. y. 
� bei �� reikšmės nusistovi ties nuliais praėjus vienodam laiko tarpui 
po išorinių trikdžių poveikio pabaigos (2.19 pav., b ir c dalys). Vis dėlto, didėjant 
ATP judėjimo greičiui ��, derinimo koeficiento � reikšmių daroma įtaka 
� bei 
�� konvergavimo iki nulių intensyvumui tampa pastebima aiškiau. Didėjant deri-
nimo koeficiento � reikšmėms, taip pat didėja 
� bei �� konvergavimo iki nulių 
intensyvumas. Didėjantis 
� bei �� konvergavimo iki nulių intensyvumas reiškia, 
kad pasibaigus išorinių trikdžių poveikiui, ATP greičiau pradės judėti suplanuo-
tuoju maršrutu be koordinačių nuokrypių. Šis pastebėjimas patvirtina anksčiau 
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įvardintą teiginį, kad didėjant derinimo koeficiento � reikšmėms Stanlio metodas 
pradeda efektyviau reaguoti į išorinių trikdžių daromą poveikį. 

Atitinkamai, analizuojant koordinačių nuokrypio vektoriaus �� nario �� 
reikšmių pokytį, pastebima, kad didėjant derinimo koeficiento � reikšmėms, 
nuokrypio �� reikšmės mažėja ir tampa artimesnės nuliui, bet galutinai neišnyksta 
(2.19–2.21 pav., a dalys, 2.22 pav.). Nors taikant Stanlio metodą koordinačių 
vektoriaus �� nuokrypio �� reikšmių pokytis ir šių reikšmių pokyčio daroma įtaka 
valdymo proceso rezultatams nėra vertinama, tačiau norint sukurti efektyvią Stan-
lio metodo derinimo funkciją, yra būtina suprasti koordinačių nuokrypio �� reikš-
mių nekonvergavimo iki nulio priežastis. 2.22 paveiksle yra pateikiami koordina-
čių nuokrypio �� susidarymo pavyzdžiai, kai užbaigus simuliuojamą pastovaus 
spindulio �� posūkio manevrą, simuliuoto ATP judėjimo tiesia atkarpa ašis nesu-
tampa su teorinėmis suplanuotojo maršruto tiesios atkarpos koordinatėmis, kurio-
mis turėtų judėti ATP. 2.22 paveiksle pateikti teorinis ir simuliuotas ATP judė-
jimo maršrutai atitinka 2.20 paveiksle pateiktas koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių reikšmes. Remiantis 2.19–2.22 paveiksluose pateiktais rezultatais 
galima teigti, kad valdymo proceso metu teoriniam ir eksperimentiniam ATP 
judėjimo greičiams sutampant, tačiau dėl išorinių trikdžių poveikio eksperimenti-
nėms ATP judėjimo koordinatėms nukrypus nuo suplanuotojo judėjimo maršruto 
koordinačių ir dėl to padidėjus ATP nuvažiuojamam eksperimentiniam judėjimo 
atstumui, ATP suplanuoto judėjimo maršruto pabaigos NT pasieks praėjus ilges-
niam laiko tarpui, nei buvo įvertinta maršruto planavimo metu. Dėl atsiradusių 
nuokrypių padidėjus eksperimentiniam judėjimo atstumui, kurį turi nuvažiuoti 
ATP, tačiau nepadidėjus eksperimentiniam ATP judėjimo greičiui, susidaro pas-
tovaus dydžio koordinačių nuokrypio vektoriaus �� nario �� reikšmės, kurios ne-
konverguoja iki nulio. Siekiant išvengti liekamųjų nekonverguojančių koordina-
čių nuokrypio �� reikšmių, eksperimentinės ATP judėjimo greičio reikšmės turėtų 
atitinkamai padidėti, iki kol eksperimentinės ATP judėjimo koordinatės pradės 
tiksliai sutapti su teorinėmis suplanuoto maršruto judėjimo koordinatėmis. Vis 
dėlto, atsižvelgus į 2.22 paveiksle pateiktus judėjimo maršrutų pavyzdžius, yra 
aišku, kad dėl išorinių trikdžių poveikio susidaręs koordinačių nuokrypis �� negali 
būti panaikintas valdymo proceso metu didinant ar mažinant ATP judėjimo greitį ��, kai išorinių trikdžių poveikis jau yra pasibaigęs. Tai reiškia, kad ATP judėjimo 
greičio valdymas turėtų būti atliekamas vis dar nepasibaigus išoriniam trikdančia-
jam poveikiui. Svarbu paminėti, kad visais atliktų ATP judėjimo pastovaus spin-
dulio �� posūkio simuliacijų atvejais, net ir Stanlio metodo veikimui esant 
neefektyviam (� = 0,2), susidariusios maksimalios pastovios koordinačių 
nuokrypio vektoriaus nario �� reikšmės nebuvo didelės: 1 m/s – �� = 0,071 m 
(2.19 pav., a dalis), 3 m/s – �� = 0,19 m, 5 m/s – �� = 0,26 m (2.20 pav., a dalis), 
7 m/s – �� = 0,34 m, 9 m/s – �� = 0,40 m (2.21 pav., a dalis). Vertinant ATP 
judėjimo greičio �� daromą poveikį koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 
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	�, 
�, �� reikšmių pokyčiui, yra aišku, kad didėjant ATP judėjimo greičio �� reikšmėms, didėja ir koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 	�, 
�, �� reikš-
mių pokyčio intensyvumas ir maksimalios nuokrypių vertės. Tokia ATP judėjimo 
greičio �� ir koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 	�, 
�, �� reikšmių 
priklausomybė nėra susijusi su Stanlio metodo veikimo dėsningumais. 2.2 lente-
lėje yra pateikiamos apibendrintos koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 
maksimalios reikšmės, nustatytos, kai ATP judėjo pastovaus spindulio �� posūkiu 
veikiant anksčiau įvardintiems VRPK trikdžiams �
 . 

 

 
2.22 pav. Teorinis ir simuliuotas judėjimo maršrutai, kai judama pastovaus 

spindulio posūkiu, judėjimo greitis �� yra 5 m/s, trikdžių trukmė yra 2 s, 
trikdžių dydis yra –11,40⁰: a) � � 0,2; b) � � 5 

Fig. 2.22. Theoretical and simulated movement paths when the vehicle is 
moving in a constant radius turn, the velocity �� is 5 m/s, the disturbance 

length is 2 s, the disturbance size is –11.40⁰: a) � � 0,2; b) � � 5 

2.2 lentelė. Koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių maksimalios reikšmės 
Table 2.2. The maximum values of the matrix �� of the movement coordinates' errors 

�� � 1 m/s �� � 3 m/s �� � 5 m/s �� � 7 m/s �� � 9 m/s 
Koordinačių nuokrypio vektoriaus ��  narių maksimalios reikšmės, kai � kinta nuo 0,2 iki 5, 

VRPK trikdžių �� dydis yra –11,40⁰, trikdžių trukmė yra 2 s (�� ir ��  – m, �� – ⁰) 
0,07 ≥ �� ≥ 0,01 
0,24 ≥ ��  ≥ 0,04 
5,7 ≥ �� ≥ 2,7 

0,19 ≥ �� ≥ 0,05 
0,86 ≥ ��  ≥ 0,17 
8,6 ≥ �� ≥ 3,4 

0,26 ≥ �� ≥ 0,08 
1,54 ≥ ��  ≥ 0,19 
9,7 ≥ �� ≥ 4,5 

0,34 ≥ �� ≥ 0,11 
2,18 ≥ ��  ≥ 0,31 
10,9 ≥ �� ≥ 5,2 

0,41 ≥ �� ≥ 0,13 
2,87 ≥ ��  ≥ 0,43 
11,7 ≥ �� ≥ 5,3 

Koordinačių nuokrypio vektoriaus ��  narių maksimalios reikšmės, kai � kinta nuo 0,2 iki 5, 
VRPK trikdžių �� dydis yra –11,40⁰, trikdžių trukmė yra 5 s (�� ir ��  – m, �� – ⁰) 

0,15 ≥ �� ≥ 0,01 
0,56 ≥ ��  ≥ 0,06 
7,27 ≥ �� ≥ 2,2 

0,31 ≥ �� ≥ 0,05 
1,89 ≥ ��  ≥ 0,13 
9,5 ≥ �� ≥ 3,26 

0,44 ≥ �� ≥ 0,08 
3,14 ≥ ��  ≥ 0,24 
10,5 ≥ �� ≥ 4,46 

0,65 ≥ �� ≥ 0,11 
4,44 ≥ ��  ≥ 0,34 
11,1 ≥ �� ≥ 5,15 

0,78 ≥ �� ≥ 0,13 
5,64 ≥ ��  ≥ 0,47 
11,7 ≥ �� ≥ 5,32 

 �,m  �,m 

Teorinis maršrutas Teorinis maršrutas 
Simuliuotas maršrutas Simuliuotas maršrutas 
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2.2 lentelės pabaiga  
Koordinačių nuokrypio vektoriaus ��  narių maksimalios reikšmės, kai � kinta nuo 0,2 iki 5, 

VRPK trikdžių �	 dydis yra –22,80⁰, trikdžių trukmė yra 2 s (�� ir ��  – m, �� – ⁰) 
0,16 ≥ �� ≥ 0,04 
0,48 ≥ ��  ≥ 0,21 
11,4 ≥ �� ≥ 4,64 

0,51 ≥ �� ≥ 0,22 
1,71 ≥ ��  ≥ 0,51 
17,8 ≥ �� ≥ 6,9 

0,78 ≥ �� ≥ 0,31 
3,02 ≥ ��  ≥ 0,76 
20 ≥ �� ≥ 9,45 

1,08 ≥ �� ≥ 0,34 
4,34 ≥ ��  ≥ 1,01 
20,6 ≥ �� ≥ 9,56 

1,34 ≥ �� ≥ 0,37 
5,58 ≥ ��  ≥ 1,25 
21,7 ≥ �� ≥ 11 

Koordinačių nuokrypio vektoriaus ��  narių maksimalios reikšmės, kai � kinta nuo 0,2 iki 5, 
VRPK trikdžių �	 dydis yra –22,80⁰, trikdžių trukmė yra 5 s (�� ir ��  – m, �� – ⁰) 

0,38 ≥ �� ≥ 0,09 
1,11 ≥ ��  ≥ 0,04 
14,2 ≥ �� ≥ 4,6 

0,96 ≥ �� ≥ 0,17 
3,68 ≥ ��  ≥ 0,42 
17,9 ≥ �� ≥ 7,5 

1,48 ≥ �� ≥ 0,25 
6,31 ≥ ��  ≥ 0,74 
20,1 ≥ �� ≥ 8,99 

2,44 ≥ �� ≥ 0,31 
8,83 ≥ ��  ≥ 1,01 
20,6 ≥ �� ≥ 10,3 

2,76 ≥ �� ≥ 0,37 
11,4 ≥ ��  ≥ 1,16 
21,7 ≥ �� ≥ 10,7 

 
E priede yra pateikti likusieji koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 

reikšmių kitimo rezultatai, kai ATP judėjimas pastovaus spindulio �� posūkiu yra 
veikiamas VRPK trikdžių �& . E priede pateikti rezultatai yra analogiški jau 
aprašytiesiems rezultatams, todėl toliau nėra atskirai analizuojami. 
2.3.3.4. Judėjimo maršruto geometrinės formos poveikio analizė 
Atsižvelgus į 1.4 poskyryje pateiktą pagrindinių valdymo metodų apžvalgą, yra 
akivaizdu, kad norint atlikti išsamią Stanlio metodo veikimo dėsningumų analizę 
ir sukurti efektyvią Stanlio metodo derinimo funkciją, taip pat yra būtina nustatyti 
judėjimo maršruto geometrinės formos daromą poveikį valdymo proceso rezulta-
tams. Kadangi šiame darbe atliekant Stanlio metodo veikimo dėsningumų analizę, 
kreivalinijinė atkarpa yra sudėtingiausias iš suplanuotųjų maršrutų, todėl judėjimo 
maršruto geometrinės formos daromas poveikis valdymo proceso rezultatams 
toliau yra analizuojamas remiantis ATP judėjimo kreivalinijine atkarpa simulia-
cijų rezultatais. Visais simuliuojamo ATP judėjimo kreivalinijine atkarpa atvejais, 
kaip ir ATP judėjimo pastovaus spindulio �� posūkio į kairę pusę atvejais, priimta, 
kad veikiančių VRPK išorinių trikdžių �&  reikšmė yra su neigiamu ženklu. 
Taikant Stanlio metodą sugeneruotos VRPK �� reikšmės, kai ATP juda kreivali-
nijine atkarpa, VRPK trikdžių �&  dydis yra –11,40⁰, trikdžių trukmė – 2 s, yra 
pateikiamos 2.23 paveiksle. Koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių ��, 	�, �� reikšmių kitimo pavyzdžiai yra pateikiami 2.24 ir 2.25 paveiksluose. 

Įvertinus 2.23 paveiksle pateiktus rezultatus yra pastebimi generuojamų 
VRPK �� reikšmių svyravimai, kurių kitimo dėsningumai yra tokie patys, kaip ir 
svyravimų, gautų ATP judėjimo tiesia atkarpa bei pastovaus spindulio posūkio į 
kairę pusę simuliacijų atvejais. Taigi, galima galutinai patvirtinti, kad derinimo 
koeficiento � ir ATP judėjimo greičio �� daromas poveikis generuojamų VRPK �� reikšmių svyravimui yra nustatytas teisingai (2.1 lentelė). Atitinkamai, įverti-
nus 2.24 ir 2.25 paveiksluose pateiktus koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 
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	�, 
�, �� reikšmių kitimo pavyzdžius, yra pastebimi dėsningumai, taip pat 
analogiški jau aptartiesiems – pasibaigus išorinių trikdžių poveikiui, tik 
� bei �� 
reikšmės konverguoja iki nulių, 	� reikšmės nusistovi ir nekonverguoja iki nulio. 
Todėl taip pat galima teigti, kad koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 
	�, 
�, �� reikšmių kitimo dėsningumai, būdingi taikant Stanlio metodą, yra 
nustatyti teisingai. 

 

 
2.23 pav. Taikant Stanlio metodą sugeneruotos vairuojamųjų ratų pasukimo 
kampo �� reikšmės, kai judama kreivalinijine atkarpa, judėjimo greičio �� 
reikšmės yra pastovios, derinimo koeficiento � reikšmės yra kintančios: 

a) �� � 1 m/s; b) �� � 3 m/s; c) �� � 5 m/s; d) �� � 7 m/s; e) �� � 9 m/s 
Fig. 2.23. Values of the steering angle ��, generated by the Stanley's method, 

when the vehicle is moving in a curved line, the velocity �� values are 
constant and the gain parameter � values are different: a) �� � 1 m/s;  

b) �� � 3 m/s; c) �� � 5 m/s; d) �� � 7 m/s; e) �� � 9 m/s 
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2.24 pav. Koordinačių nuokrypio vektoriaus elementų reikšmės, kai judama 
kreivalinijine atkarpa, judėjimo greitis �� yra 1 m/s, trikdžių trukmė yra 2 s, 

trikdžių dydis yra –11,40⁰: a) ��; b) ��; c) � 
Fig. 2.24. Values of the path tracking errors when the vehicle is moving in a 

curved line, the velocity �� is 1 m/s, the disturbance length is 2 s, the 
disturbance size is –11.40⁰: a) ��; b) ��; c) � 

 
2.25 pav. Koordinačių nuokrypio vektoriaus elementų reikšmės, kai judama 
kreivalinijine atkarpa, judėjimo greitis �� yra 5 m/s, trikdžių trukmė yra 2 s, 

trikdžių dydis yra –11,40⁰: a) ��; b) ��; c) � 
Fig. 2.25. Values of the path tracking errors when the vehicle is moving in a 

curved line, the velocity �� is 5 m/s, the disturbance length is 2 s, the 
disturbance size is –11.40⁰: a) ��; b) ��; c) � 
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Vis dėlto, 2.23–2.25 paveiksluose pateiktuose ATP judėjimo kreivalinijine 
atkarpa simuliacijų rezultatuose galima pastebėti, kad net ir pasibaigus išorinių 
trikdžių poveikiui bei slopinamajam VRPK �� reikšmių svyravimui, tiek VRPK �� reikšmės (2.23 pav.), tiek koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 	�, �� 
reikšmės ir toliau nežymiai svyruoja apie nulį (2.24 ir 2.25 pav., b ir c dalys). 
Didėjant ATP judėjimo greičiui ��, pastebimas ir nežymus nusistovėjusių �� 
reikšmių svyravimas (2.24 ir 2.25 pav., a dalys). Atsirandantys nežymūs VRPK �� bei koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių ��, 	�, �� reikšmių svyravimai 
gali būti paaiškinami taip: suplanuotas judėjimo maršrutas yra krevalinijinė 
atkarpa, t. y. suplanuotų teorinių � ir 	 koordinačių plokštumoje pokytis yra svy-
ruojamojo pobūdžio. Dėl išorinių trikdžių poveikio atsiradus nuokrypiams ir todėl 
padidėjus ATP nuvažiuojamam realiam judėjimo atstumui, skirtumas tarp teorinių 
ir simuliuojamo ATP judėjimo koordinačių taip pat yra svyruojamojo pobūdžio. 
Pasibaigus išorinių trikdžių poveikiui bei slopinamajam eksponentiškai mažėjan-
čiam VRPK �� reikšmių svyravimui, tačiau skirtumui tarp teorinių ir simuliuo-
jamo ATP judėjimo koordinačių vis tiek esant nežymiai svyruojančiam, Stanlio 
metodas atitinkamai ir toliau generuoja nežymiai svyruojančias VRPK �� reikš-
mes (2.23 pav.). 2.23–2.25 paveiksluose yra matoma ir tai, kad derinimo koefi-
ciento � ir ATP judėjimo greičio �� daromas poveikis atsirandantiems įvardin-
tiems nežymiems VRPK �� reikšmių svyravimams yra analogiškas aprašytajam 
2.1 lentelėje. Kaip ir ATP judėjimo pastovaus spindulio �� posūkio simuliacijų 
atvejais, atsirandantys nežymūs VRPK �� bei koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių ��, 	�, �� reikšmių svyravimai galėtų būti panaikinami valdymo proceso 
metu didinant ATP judėjimo greitį ��. Taigi, remiantis 2.23–2.25 paveiksluose ir 
E priede pateiktais rezultatais, galima teigti, kad suplanuoto judėjimo maršruto 
sudėtinga geometrinė forma ir maršruto išreiškimas koordinačių plokštumoje taip 
pat gali daryti neigiamą poveikį valdymo proceso rezultatams, t. y. nuokrypių 
susidarymui ir valdomo parametro reikšmių svyravimui. 

Siekiant sukurti derinimo funkciją, kurią taikant Stanlio metodo derinimas 
vyktų nepertraukiamai, o derinimo koeficiento � reikšmės būtų apskaičiuojamos 
įvertinus kintantį realų ATP judėjimo greitį �$ ir generuojamų VRPK �� reikšmių 
svyravimus, šiame disertaciniame darbe yra siūloma įvesti dydį 4, kuris turėtų 
būti išreiškiamas, kaip VRPK �� reikšmių svyravimų slopinimo koeficiento 3� ir 
teorinio ATP judėjimo greičio �� santykis. VRPK �� reikšmių svyravimų slopi-
nimo koeficiento 3� ir ATP judėjimo greičio �� santykis nurodo, kaip kinta VRPK �� reikšmių svyravimai didėjant ATP nuvažiuotam atstumui suplanuotu maršrutu. 
Apskaičiuotų 3� ��⁄  santykio reikšmių pavyzdžiai yra pateikti D priede. Remiantis 
atliktos Stanlio metodo veikimo dėsningumų analizės rezultatais sudaryta deri-
nimo koeficiento �, ATP judėjimo greičio �� bei 3� ��⁄  santykio trimatė funkcinė 
priklausomybė yra pavaizduota 2.26 paveiksle. 
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2.26 pav. Derinimo koeficiento �, judėjimo greičio �� bei santykio �� ��⁄  

trimatė funkcinė priklausomybė 
Fig. 2.26. Three-dimensional functional dependency of the gain coefficient �, 

the velocity �� and the �� ��⁄  ratio 

Nustatyta vidutinė dydžio �, t. y. santykio �� ��⁄  reikšmė, esant atitinkamoms 
derinimo koeficiento � (0 � � � 5) ir ATP judėjimo greičio �� (0 � �� � 9 m/s) 
reikšmėms, yra 0,186986. Vidutinės santykio �� ��⁄  reikšmės naudojimas atlie-
kant nepertraukiamą Stanlio metodo derinimą, t. y. nustatant derinimo koeficiento 
� reikšmes, užtikrins, kad ATP judėjimo greičiui esant derinimo funkcijos argu-
mentu, bus išvengiama derinimo koeficiento � ir ATP judėjimo greičio �� daromų 
neigiamų poveikių valdymo procesui – neefektyvaus arba nestabilaus valdymo. 
Remiantis atlikta analize ir 2.26 paveiksle pateikta funkcine priklausomybe, 
sudaroma pirmoji – tiesinė derinimo funkcija yra išreiškiama: 

    0 0r rk v k C v v   , (2.69) 
čia �� – didžiausia galima derinimo koeficiento � reikšmė, kuriai esant nesusidaro 
VRPK �� generuojamų reikšmių svyravimai, kai ATP judėjimo greitis yra 1 m/s. 
Analizės metu, nustatyta, kad �� � 0,2; � – VRPK �� generuojamų reikšmių svy-
ravimų slopinimo koeficiento �� ir ATP judėjimo greičio �� santykio vidutinė 
reikšmė, � � 0,186986; �� – realus (eksperimentinis) ATP judėjimo greitis; 
�� – pradinis ATP judėjimo greitis, �� � 1 m/s. 

Sudaryta tiesinė derinimo funkcija (2.69 išraiška) yra tinkama Stanlio metodo 
derinimui tiek realaus ATP judėjimo metu, tiek simuliuojamo teorinio ATP judė-
jimo metu. Realaus ATP judėjimo metu 2.69 išraiškoje turėtų būti naudojamos 
realaus (eksperimentinio) ATP judėjimo greičio �� reikšmės, simuliuojamo ATP 
judėjimo metu – teorinės ATP judėjimo greičio �� reikšmės. Antroji, netiesinė 
derinimo funkcija, buvo sudaryta suformulavus derinimo koeficiento � ir ATP 
judėjimo greičio �� tarpusavio funkcinę priklausomybę, kai vidutinė santykio 

 � 
 $� , m/s 

 ����  
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�� ��⁄  reikšmė yra 0,186986. Derinimo koeficiento � ir judėjimo greičio �� tarpu-
savio funkcinė priklausomybė, suformuluota naudojant 2.26 paveiksle pateiktus 
atliktos analizės duomenis, yra pavaizduota 2.27 paveikslo a dalyje. 

 

 
2.27 pav. Funkcinės priklausomybės: a) derinimo koeficiento � ir judėjimo 

greičio �� funkcinė priklausomybė, kai santykio �� ��⁄  reikšmė yra 0,186986; 
b) derinimo koeficiento � ir judėjimo greičio �� eksponentinė funkcinė 

priklausomybė 
Fig. 2.27. Functional dependencies: a) functional dependency of the gain 

coefficient � and the velocity �� when the value of the �� ��⁄  ratio is 
0.186986; b) exponential functional dependency of the gain coefficient � and 

the velocity �� 

Iš 2.27 paveikslo a dalyje pavaizduotos funkcinės priklausomybės yra ma-
toma, kad ATP judėjimo greičiui � esant lygiam 1,425 m/s, susidaro derinimo 
koeficiento � reikšmių lūžio taškas. Įvertinus 2.26 ir 2.27 paveiksluose (a dalyse), 
pateiktus duomenis, galima pastebėti, kad, kai greitis yra ��  � 1,425 m/s, didė-
jant judėjimo greičiui derinimo koeficiento � reikšmės yra nežymiai mažėjančios. 
Tačiau greičiui esant ��  � 1,425 m/s yra matomas staigus derinimo koeficiento 
� reikšmių pokytis. Tai reiškia, kad judėjimo greičiui esant �� � 1,425 m/s, o 
koeficientui � esant lygiam 0,186986, keičiantis valdymo sistemos veikimą apra-
šančiam parametrui – ATP judėjimo greičiui ��, yra pastebimas staigus valdymo 
sistemos veikimo (derinimo koeficiento � reikšmių) pokytis, t. y. pastebima 
bifurkacija. Taigi, galima daryti prielaidą, kad susidarantis derinimo koeficiento 
� reikšmių lūžio taškas yra bifurkacijos taškas. Tokiu atveju taip pat galima daryti 
prielaidą, kad judėjimo greičio �� ir derinimo koeficiento � reikšmės bifurkacijos 
taške tiesiogiai priklauso nuo koeficiento � reikšmės (2.26 pav., 2.27 pav., a da-
lis). Dėl šios priežasties, antroji – netiesinė derinimo funkcija yra dalinama į dvi 
dalis: kai ��  � 1,425 m/s ir, kai ��  � 1,425 m/s. Pirmoji netiesinės derinimo 
funkcijos dalis išreiškiama naudojant 5-ojo laipsnio daugianarių lygtį: 

 $� , m/s 
 $� � 1,425 m/s 

 
	 

 $� , m/s 

 
	 Eksponentinė funkcinė 

priklausomybė 
Pirminė funkcinė  
priklausomybė 

 (� � 0,974 

a) b) 
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 (2.70) 

Antroji netiesinės derinimo funkcijos dalis išreiškiama naudojant 9-ojo 
laipsnio daugianarių lygtį: 

          
         

2 3 4
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5 5 5 5

5 5 5 5 5 .
r r r r r

r r r r r
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 (2.71) 

Daugianarių 6�  ir 7� reikšmės, kurios turi būti naudojamos 2.70 ir 2.71 
išraiškose, yra pateiktos atitinkamai 2.3 ir 2.4 lentelėse. 
2.3 lentelė. 2.70 išraiškoje naudojamų daugianarių �� reikšmės 
Table 2.3. Polynomial coefficients �� for the 2.70 equation 

�� �� �� 
20,2078945800556 –25,3246573189198 22,6696462184772 

�� �� �� 
–19,1775043413568 38,2113008640913 –167,0542729533319 

2.4 lentelė. 2.71 išraiškoje naudojamų daugianarių �� reikšmės 
Table 2.4. Polynomial coefficients �� for the 2.71 equation 

�� �� �� 
1,256778577199903 –0,055580347499949 0,009942961720948 

�� �� �� 
–0,004041550150830 0,000662654852542 0,000000837527101 

�	 �
 �� �� 
–0,00001563442685 –0,00000885595761 0,000003645020212 –0,00000033386170 

 
Norint nedalinti netiesinės derinimo funkcijos į dvi dalis, 2.27 paveikslo a da-

lyje, pateikti duomenys gali būti išreikšti, kaip eksponentinės funkcijos grafikas 
(2.27 pav., b dalis). Tuomet netiesinė derinimo funkcija būtų išreiškiama: 

      r rb v d v
rk v a e c e 
    , (2.72) 

čia 6, 7, 8, � – eksponentinės funkcijos koeficientai (6 = 128, 7 = −1,998,  8 = 0,6965, � = 0,06098); � – matematinė konstanta, � = 2,71828. 
Palyginus 2.27 paveiksle pateiktus duomenis nustatytas eksponentinės deri-

nimo funkcijos determinacijos koeficientas &� yra 0,974. 
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2.4. Neadaptyvi ir adaptyvi autonominės transporto 
priemonės valdymo sistemos 
Šiame poskyryje yra pateikiamos sukurtų neadaptyvios ir adaptyvios valdymo 
sistemų uždarojo valdymo kontūro schemos, aprašoma sąveika tarp sudarytų glo-
baliojo bei lokaliojo maršrutų planavimo ir valdymo algoritmų, kartu aprašomas 
ir sukurtų valdymo sistemų veikimo principas. Sukurtų valdymo sistemų uždarojo 
valdymo kontūro schemos yra pateiktos 2.28 paveiksle. 
 

  
2.28 pav. Sukurtų adaptyvios ir neadaptyvios valdymo sistemų uždarojo 
valdymo kontūro schemos: a) neadaptyvi valdymo sistema; b) adaptyvi 

valdymo sistema 
Fig. 2.28. Closed loop control block schemes of the developed non-adaptive 

and adaptive control systems: a) non-adaptive control system; b) adaptive 
control system 

Naudojant sukurtas tiek neadaptyvią, tiek adaptyvią valdymo sistemas, 
pirmiausiai yra apibūdinamas pageidaujamas ATP judėjimas, t. y. NT rinkiniais 
�!� ir �"� yra apibūdinamas globalusis judėjimo maršrutas (pradinis, galinis, 
tarpiniai NT) bei judėjimo aplinkos geometriniai apribojimai. Jeigu judėjimo ap-
linka yra neapribotoji, tuomet NT #�  yra nenurodomi. Pageidaujamam ATP judė-
jimui esant aprašytam, toliau, taikant sudarytą globaliojo judėjimo maršruto 
planavimo algoritmą, yra suplanuojamas globalusis judėjimo maršrutas ir 
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išreiškiamos teorinės globaliojo judėjimo maršruto koordinatės �', 	', �'. Jeigu 
ATP judėjimo metu suplanuotame globaliajame maršrute neatsiranda nenumatytų 
statinių ar dinaminių kliūčių, tuomet lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algo-
ritmas yra neaktyvus. Nepriklausomai nuo to ar suplanuotame globaliajame judė-
jimo maršrute atsiranda / neatsiranda kliūtis, globaliajam judėjimo maršrutui esant 
suplanuotam, naudojant sudarytą neadaptyvų valdymo algoritmą iš karto yra iš-
reiškiamos pirminės VRPK � reikšmės. Judėjimo suplanuotu globaliuoju marš-
rutu metu, ATP valdymas yra atliekamas naudojant neadaptyvaus valdymo algo-
ritmą. Jeigu ATP judėjimo metu suplanuotame globaliajame maršrute atsiranda 
judėti trukdanti statinė ar dinaminė kliūtis, tuomet naudojant sudarytą lokaliojo 
judėjimo maršruto planavimo algoritmą, yra perplanuojama tam tikra – lokali glo-
baliojo judėjimo maršruto atkarpa ir patikslinamos teorinės judėjimo koordinatės �', 	', �'. Teorinėms judėjimo koordinatėms �', 	', �' esant patikslintoms, tai-
kant duomenų masyvų naudojimu paremtą neadaptyvų valdymo algoritmą yra pa-
tikslinamos ir pirminės VRPK � reikšmės. Judėjimo suplanuotu lokaliuoju marš-
rutu metu, ATP valdymas yra atliekamas naudojant duomenų masyvų naudojimu 
paremtą neadaptyvų valdymo algoritmą. Aprašytieji valdymo proceso veiksmai 
bendruoju atveju yra analogiški naudojant tiek adaptyvią, tiek neadaptyvią 
valdymo sistemas ir yra atliekami realiuoju laiku, ATP judėjimo metu. 

ATP valdymui taikant neadaptyvią valdymo sistemą (2.28 pav., a dalis), ATP 
judėjimo realiuoju laiku metu, neadaptyviam ir / arba duomenų masyvų naudo-
jimu paremtam valdymo algoritmams grįžtamuoju ryšiu nuolatos yra perduodami 
duomenys apie realų ATP judėjimo greitį �$ ir realias VRPK �$  reikšmes, tokiu 
būdu nuolatos tikslinant ATP valdymui generuojamas pirmines VRPK � reikš-
mes. Šiuo atveju nėra vertinami valdymo rezultatų kokybę apibūdinantys para-
metrai – ATP judėjimo koordinačių nuokrypiai, todėl dėl galimo išorinių trikdžių 
poveikio ATP nukrypus nuo suplanuoto maršruto teorinių judėjimo koordinačių, 
generuojamos pirminės VRPK � reikšmės nėra tikslinamos. 

ATP valdymui taikant adaptyvią valdymo sistemą (2.28 pav., b dalis), grįž-
tamuoju ryšiu nuolatos perduodami duomenys apie realų ATP judėjimo greitį �$ 
ir realias VRPK �$  reikšmes yra naudojami realių ATP judėjimo koordinačių �$, 	$, �$ nustatymui. Realioms ATP judėjimo koordinatėms �$, 	$, �$ esant nusta-
tytoms, taikant koordinačių nuokrypio vektorių ��, toliau yra išreiškiami ATP ju-
dėjimo koordinačių nuokrypiai ��, 	�, ��. Judėjimo koordinačių nuokrypiai 	� ir �� yra naudojami, kaip Stanlio metodo įėjimo kintamieji. Grįžtamuoju ryšiu nuo-
latos perduodami duomenys apie realų ATP judėjimo greitį �$ taip pat yra naudo-
jami, ir kaip Stanlio metodo ir šio metodo derinimo funkcijos įėjimo kintamieji. 
ATP judėjimo koordinačių nuokrypiams ��, 	�, �� nesusidarant, adaptyvus val-
dymo algoritmas – Stanlio metodas, yra neaktyvus. ATP judėjimo koordinačių 
nuokrypiams ��, 	�, �� susidarant, Stanlio metodas realiuoju laiku pradeda gene-
ruoti VRPK �� reikšmes, kurios yra naudojamos sugeneruotų pirminių VRPK � 
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reikšmių korekcijoms atlikti. ATP judėjimo koordinačių nuokrypiams ��, 	�, �� 
išnykus, adaptyvus valdymo algoritmas – Stanlio metodas, vėl tampa neaktyviu. 
Taikant adaptyvią valdymo sistemą, galutinės VRPK ��  reikšmės yra pirminių 
VRPK � reikšmių ir Stanlio metodo sugeneruotų VRPK �� reikšmių suma. 

2.5. Antrojo skyriaus išvados 
1. Nustatyta, kad žemesnės nei penktosios eilės Bezjė lygčių naudojimas, 

planuojant autonominių kelių transporto priemonių lokaliuosius judėjimo 
maršrutus, nėra tikslingas, nes planuojami maršrutai yra techniškai ne-
įveikiami. Atlikus teorinius tyrimus nustatyta, kad tiesioje judėjimo at-
karpoje esančių statinių ir dinaminių kliūčių apvažiavimui panaudojus 
penktosios eilės Bezjė lygtį, o pastovaus spindulio posūkyje esančios sta-
tinės kliūties apvažiavimui panaudojus septintosios eilės Bezjė lygtį, su-
planuoti lokalieji maršrutai yra vientisi, tolydūs bei techniškai įveikiami. 

2. Nustatyta, kad lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimui taikant sudarytą 
Bezjė kreivių ir greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodų derinį, 
Bezjė kreivių metodo navigaciniai taškai tarpusavyje turi nepersidengti. 
Navigaciniams taškams tarpusavyje persidengiant, vairuojamųjų ratų 
pasukimo kampo reikšmių pokytis tampa netolygiu. Pastebėta, kad Bezjė 
kreivių metodo navigacinių taškų persidengimo išvengiama, jeigu greito-
sios paieškos atsitiktinių tiesių metodo generuojamų iteracinių taškų skai-
čius yra parenkamas įvertinant minimalų išilginį saugų atstumą tarp au-
tonominės kelių transporto priemonės ir kliūties. Iteracinių taškų skaičius 
turi būti lygus pusei minimalaus išilginio saugaus atstumo iki kliūties. 

3. Atlikus Stanlio metodo veikimo dėsningumų analizę nustatyta, kad didė-
jant autonominės kelių transporto priemonės judėjimo greičiui, metodo 
generuojamų vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmių svyravimų 
kampinis greitis ir slopinimo koeficientas didėja, tačiau amplitudė ma-
žėja. Didėjant derinimo koeficiento reikšmėms svyravimų kampinis grei-
tis ir amplitudė didėja, o slopinimo koeficiento reikšmėms poveikio nėra. 

4. Nustatyta, kad tokie autonominės kelių transporto priemonės judėjimą 
apibūdinantys veiksniai, kaip judėjimo greičio reikšmių svyravimas, 
judėjimo maršruto geometrinė forma ir judėjimą veikiančių išorinių trik-
džių dydis taip pat daro poveikį Stanlio metodo veikimo patikimumui. 
Siekiant užtikrinti stabilų ir tikslų autonominį judėjimą suplanuotaisiais 
maršrutais, Stanlio metodo derinimas turi būti atliekamas nepertraukia-
mai viso judėjimo metu, atsižvelgiant į realų judėjimą apibūdinantį para-
metrą – kintantį autonominės kelių transporto priemonės judėjimo greitį.
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3 
Autonominės kelių transporto 

priemonės judėjimo eksperimentiniai 
tyrimai 

Trečiajame skyriuje aprašomi autonominės kelių transporto priemonės judėjimo 
eksperimentiniai tyrimai. Kiekvienas iš sukurtų maršrutų planavimo algoritmų yra 
analizuojamas atskirai, tarpusavyje lyginamas adaptyvios ir neadaptyvios val-
dymo sistemų veikimas. Skyriuje taip pat aprašomas eksperimentiniams tyrimams 
atlikti sukurtas autonominės kelių transporto priemonės prototipas ir prototipe 
panaudotos nuosekliosios duomenų perdavimo sąsajos eksperimentinė analizė. 

Skyriaus tematika paskelbtos penkios publikacijos (Skačkauskas et al. 2017b; 
Skačkauskas, Sokolovskij 2018a; Skačkauskas, Sokolovskij 2018b; Skačkauskas 
et al. 2018; Skačkauskas, Sokolovskij 2019). 

3.1. Eksperimentinių tyrimų metodika 
Eksperimentiniai tyrimai atlikti trimis etapais: 

1. Pirmojo etapo metu buvo analizuojama duomenų perdavimui panaudota 
nuoseklioji sąsaja. Eksperimentiniais tyrimais siekta nustatyti tinkamas 
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grįžtamuoju ryšiu iš duomenų buferių siunčiamų ir gaunamų duomenų 
atnaujinimo dažnių reikšmes, kurioms esant duomenų buferiai yra 
neperkraunami duomenimis, valdymo sistemos veikimas realiuoju laiku 
vykstančiu ATP judėjimu yra patikimas bei nesusidaro veikimo delsa. 

2. Antrojo etapo metu eksperimentiniai tyrimai atlikti siekiant išanalizuoti 
ir patikrinti sudaryto globaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmo 
veikimą. Antrojo etapo eksperimentinių tyrimų metu, ATP važiavimai 
atlikti tiek apribotoje, tiek neapribotoje judėjimo aplinkoje. Judėjimo 
aplinkai esant neapribotajai, buvo planuojami skirtingų geometrinių 
formų globalieji maršrutai: pastovaus spindulio posūkio, apsisukimo, taip 
pat ovalo ir sudėtingos geometrinės formos maršrutai. Judėjimo aplinkai 
esant apribotajai, buvo planuojami skirtingi pastovaus spindulio posūkio 
į kairę ir dešinę puses globalieji maršrutai. Planuojamų skirtingų 
maršrutų geometriniai apribojimai įvertinti remiantis konkrečių sankryžų 
pavyzdžiais. Konkrečių sankryžų geometrinės ribos atkurtos ir judėjimas 
apribotoje aplinkoje imituotas panaudojus signalinius kūgelius (3.1 pav.). 
 

 
3.1 pav. Autonominės kelių transporto priemonės prototipas, kai apribotosios 

aplinkos imitavimui buvo naudojami signaliniai kūgeliai:  
a) 1 pavyzdys; b) 2 pavyzdys 

Fig. 3.1. The autonomous road vehicle prototype when the structured 
environment was imitated by using traffic cones: a) 1st example; b) 2nd example 

3. Trečiojo etapo metu eksperimentiniai tyrimai atlikti siekiant išanalizuoti 
ir patikrinti sudaryto lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmo 
veikimą. Trečiojo etapo eksperimentinių tyrimų metu atlikti ATP judė-
jimo suplanuotaisiais lokaliais maršrutais, tiek apvažiuojant tiesioje judė-
jimo atkarpoje esančią kliūtį (dvigubo judėjimo juostos keitimo manev-
ras), tiek išorine bei vidine posūkio dalimis apvažiuojant pastovaus 
spindulio posūkyje esančią kliūtį, eksperimentiniai važiavimai. Planuo-
jant pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties apvažiavimo maršru-
tus, įvertintos skirtingos posūkio kampo �� ir spindulio �� reikšmės, taip 
pat kliūties padėtys posūkyje. 

a) b) 
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Eksperimentinių ATP važiavimų metu buvo laikomasi šių sąlygų ir prielaidų: 
1. Kadangi globaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmas neskirtas 

veikti realiuoju laiku, visi globalieji maršrutai yra suplanuojami iš anksto, 
dar prieš pradedant autonominį ATP judėjimą. 

2. Lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimo atvejais kliūties padėtis judėjimo 
aplinkoje žinoma iš anksto. Dėl šios priežasties visais eksperimentinių 
važiavimų atvejais lokalieji judėjimo maršrutai yra suplanuojami dar 
prieš pradedant autonominį ATP judėjimą. 

3. Planuojant globaliuosius ir lokaliuosius judėjimo maršrutus priimamas 
teorinis ATP judėjimo greitis �� = 3 m/s. 

4. Dėl judėjimo saugumo užtikrinimo eksperimentinių važiavimų metu, 
eksperimentinis realus ATP judėjimo greitis �$ palaikomas transporto 
priemonėje esančio žmogaus. Eksperimentinio ATP judėjimo metu 
realios ATP judėjimo greičio reikšmės �$ neviršija 5 m/s. Kitų žmo-
giškųjų įsikišimų į autonominį ATP judėjimą ir valdymo procesą nėra. 

5. Visi eksperimentiniai ATP važiavimai atliekami uždaroje aikštelėje ant 
sauso asfalto, kelio paviršiaus be ženklių vertikalių nuolydžių ar kitų 
pašalinių kliūčių. 

6. Eksperimentinių važiavimų metu neadaptyvioje ir adaptyvioje valdymo 
sistemose naudojamas bendrasis kinematinis horizontaliųjų jėgų ATP 
matematinis modelis. Kadangi eksperimentinių važiavimų metu realus 
ATP judėjimo greitis �$ neviršija 5 m/s, todėl priimama, kad dinaminiai 
veiksniai neturi poveikio eksperimentiniam ATP judėjimui.  

Atlikus eksperimentinius ATP važiavimus, tarpusavyje taip pat buvo lygina-
mas adaptyvios ir neadaptyvios valdymo sistemų veikimas ir jų patikimumas. Dėl 
šios priežasties ATP judėjimas visų eksperimentinių važiavimų metu buvo valdo-
mas naudojant neadaptyvią valdymo sistemą. Atliekant eksperimentinius važiavi-
mus įrašytos realios ATP judėjimo greičio �$, VRPK �$  ir judėjimo koordinačių �$, 	$, �$ reikšmės, analizės metu panaudojamos, kaip programiniame pakete 
MATLAB / Simulink sudarytų adaptyvios valdymo sistemos ir kinematinio ATP 
modelio pirminiai įėjimo kintamieji. Įvardintus parametrus naudojant, kaip pro- 
graminiame pakete MATLAB / Simulink sudarytų adaptyvios valdymo sistemos ir 
kinematinio ATP modelio pirminius įėjimo kintamuosius, yra apskaičiuojami 
adaptyvios valdymo sistemos išėjimo kintamieji (VRPK �� ir ��  reikšmės) ir ATP 
judėjimą apibūdinantys parametrai (VRPK �$ , judėjimo koordinačių �$, 	$, �$ ir 
judėjimo koordinačių nuokrypių ��, 	�, �� reikšmės). Tokiu būdu yra atliekamas 
adaptyvios ir neadaptyvios valdymo sistemų veikimo efektyvumo ir patikimumo 
lyginimas, esant identiškoms ATP judėjimo sąlygoms. Sudaryti ir eksperimenti-
nių tyrimų metu naudoti globaliųjų bei lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimo 
kodai programinio paketo MATLAB / Simulink aplinkoje yra pateikiami F priede. 
Toliau šiame poskyryje yra aprašoma eksperimentinių tyrimų metu naudota ATP. 
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Siekiant eksperimentiškai išanalizuoti sukurtus planavimo ir valdymo 
algoritmus, rengiant disertacinį darbą buvo sukurtas pirmojo lygio ATP prototi-
pas (3.2 pav.). Pirmojo lygio ATP prototipas sukurtas ir autonominis judėjimas 
užtikrintas panaudojus automatizuotą vairaračio valdymo įrenginį (AVVĮ), 
taip pat panaudojus programuojamą mikrovaldiklį Arduino, kompiuterį su 
programiniu paketu MATLAB / Simulink, globalinę padėties nustatymo sistemą ir 
Corrsys-Datron dinaminių parametrų matavimo įrangą – kampinio greičio jutiklį 
(3.2 pav.). Duomenų perdavimas realiuoju laiku tarp įvardintų įrenginių užtikrin-
tas panaudojus nuosekliąją duomenų perdavimo sąsają ir universalius asinchroni-
nius siųstuvus-imtuvus (UART). Vienu metu vykstantis tiek duomenų siuntimas, 
tiek duomenų gavimas yra įmanomi, kadangi kompiuteris ir AVVĮ mikrovaldiklis 
turi atskirus duomenų buferius. AVVĮ sukurtas panaudojus 3D spausdinimo 
technologiją, žingsninį elektros variklį, įvardintą programuojamą mikrovaldiklį 
Arduino ir krumpliaratinę perdavą (vidinės perdavos krumpliuotąjį vainiką ir 
išorinės perdavos tiesiakrumplį krumpliaratį). AVVĮ montuojamas ant ATP pro-
totipo vairaračio, AVVĮ sukuriamas sukamasis judesys vairaračiui perduodamas 
per įvardintą krumpliaratinę perdavą (3.2 pav., b dalis). Eksperimentinių tyrimų 
metu naudoto ATP prototipo techninės charakteristikos yra pateikiamos G priede. 
 

 
3.2 pav. Pirmojo lygio autonominės kelių transporto priemonės prototipas: 

a) naudota įranga: 1) automatizuotas vairaračio valdymo įrenginys; 
2) globalinės padėties nustatymo sistemos imtuvas; 3) globalinės padėties 

nustatymo sistemos jutiklis; 4) kampinio greičio jutiklis; b) automatizuotas 
vairaračio valdymo įrenginys su valdymo kompiuteriu 

Fig. 3.2. The prototype of the first level autonomous road vehicle: a) used 
equipment: 1) automated steering device; 2) global positioning system 

tracker; 3) global positioning system sensor; 4) angular velocity sensors; 
b) automated steering device with the control computer 

Aprašytosios adaptyvi ir neadaptyvi valdymo sistemos buvo sudarytos 
naudojant programinį paketą MATLAB / Simulink ir naudojamos kompiuteryje, 
nuosekliąja sąsaja sujungtame su AVVĮ mikrovaldikliu Arduino. Sukurtame 

a) b) 
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pirmojo lygio ATP prototipe, visi skaičiavimai, susiję su planavimu ir valdymo 
procesu, judėjimo metu yra atliekami įvardintu kompiuteriu (3.2 pav., b dalis). 
Realus judėjimo greitis �$ nustatomas naudojant ant ATP prototipo rato sumon-
tuotą kampinio greičio jutiklį. Valdymo proceso metu, iš kampinio greičio jutiklio 
gaunami elektros įtampos impulsai yra perduodami į AVVĮ mikrovaldiklį, ku-
riame išreiškiamas elektros įtampos impulsų dažnis. Iš mikrovaldiklio duomenų 
buferio, per nuosekliąją sąsają, toliau elektros įtampos impulsų dažnio reikšmės 
yra perduodamos į kompiuterio duomenų buferį ir kompiuterį su valdymo sis-
tema. Kompiuteryje elektros įtampos impulsų dažnio reikšmės yra perskaičiuoja-
mos į rato sukimosi kampinį greitį (rad/s) ir toliau kampinis greitis yra perskai-
čiuojamas į ATP prototipo judėjimo linijinį greitį �$ (m/s). Valdymo sistemos 
generuojamos VRPK ��  reikšmės, analogiškai, iš kompiuterio ir jo duomenų bu-
ferio yra perduodamos į AVVĮ mikrovaldiklio duomenų buferį bei patį mikroval-
diklį. Tuomet AVVĮ sukamasis judesys tiesiogiai yra perduodamas į ATP proto-
tipo vairaratį. Realus AVVĮ žingsninio elektros variklio pasisukimas žingsniais 
yra naudojamas, kaip grįžtamojo ryšio parametras ir nuolatos perduodamas į ati-
tinkamus duomenų buferius, mikrovaldiklį bei kompiuterį. Kompiuteryje AVVĮ 
žingsninio elektros variklio pasisukimas žingsniais perskaičiuojamas į realias 
VRPK �$  reikšmes. Realios judėjimo koordinatės �$, 	$, �$ ir judėjimo koordi-
načių nuokrypiai ��, 	�, �� yra nustatomi realiuoju laiku naudojant kinematinį 
ATP modelį, kurio įėjimo kintamieji – perskaičiuotos realios ATP prototipo judė-
jimo greičio �$ ir VRPK �$  reikšmės. Valdymo sistemai nuolatos vertinant ATP 
prototipo judėjimo koordinačių nuokrypius ��, 	�, �� ir perskaičiuojant / tiksli-
nant generuojamas VRPK ��  reikšmes, atliekamas adaptyvus valdymas. 

3.2. Nuosekliosios duomenų perdavimo sąsajos 
eksperimentinė analizė 
Pagrindinis duomenų perdavimo sąsajos tikslas yra užtikrinti, kad į valdomą sis-
temą (šiuo atveju – AVVĮ) bus tiksliai perduodami valdymo signalai ir iš valdo-
mos sistemos išsiunčiamos grįžtamojo ryšio parametrų reikšmės. Duomenų per-
davimo sąsaja turi būti suderinama su skirtingais programiniais paketais ir 
patikimai veikti realiuoju laiku, būti stabili ir neiškraipyti perduodamų duomenų, 
duomenys perdavimo metu neturi būti prarandami. Atitinkamai, duomenų perda-
vimo sąsajos parinkimas ir įdiegimas ATP yra svarbi problema, nuo kurios 
priklauso patikimas valdymo sistemos veikimas realiuoju laiku. Vienas iš univer-
saliausių ir efektyviausių duomenų perdavimo nuoseklaus tipo sąsajomis būdų 
tarp skirtingų įrenginių, kurie turi UART, yra duomenų perdavimas nuosekliosio-
mis jungtimis (angl. serial port). Kadangi tiek naudojamas kompiuteris su 
programiniame pakete MATLAB / Simulink sudarytomis valdymo sistemomis, tiek 
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naudojamas AVVĮ mikrovaldiklis Arduino turi UART bei gali būti naudojami 
kartu su nuosekliosiomis jungtimis, todėl siekiant užtikrinti patikimą ir efektyvų 
duomenų perdavimą, eksperimentiniams tyrimams naudotame ATP prototipe 
buvo pritaikyta ir panaudota nuoseklioji duomenų perdavimo sąsaja. 

3.2.1. Nuosekliosios duomenų perdavimo sąsajos  
pritaikymas autonominėje kelių transporto priemonėje 
Duomenų perdavimo standartu RS-232 apibūdinamos nuosekliosios sąsajos 
visuose šiuolaikiniuose įrenginiuose yra pakeistos USB sąsajomis. Atitinkamai, 
kompiuteryje su programiniame pakete MATLAB / Simulink sudarytomis adapty-
via bei neadaptyvia ATP valdymo sistemomis ir AVVĮ mikrovaldiklyje Arduino 
taip pat yra naudojamos tik USB sąsajos. Dėl šios priežasties, norint panaudoti 
nuosekliąją duomenų perdavimo sąsają ir UART, tarp kompiuterio ir AVVĮ mik-
rovaldiklio yra reikalinga papildoma pereinamoji jungtis – rengiamos disertacijos 
atveju panaudota mikroschema FT232, imituojanti virtualų nuosekliosios sąsajos 
jungties atitikmenį (angl. virtual COM port). Tokia pereinamoji jungtis yra nau-
dojama kartu su AVVĮ mikrovaldikliu Arduino. Būtina įvardinti, kad duomenis 
perduodant nuosekliosiomis jungtimis, perdavimas vyksta dvejetainiu kodu: per-
duodami duomenys yra dalinami į atskirus, atitinkamo dydžio, duomenų rinki-
nius, kurie atitinka tam tikro dvejetainio kodo seką. Duomenų perdavimo metu, 
duomenys į pereinamąją jungtį FT232 patenka per RXD išvadą iš UART, kuris 
siunčiamus duomenis paverčia į nuosekliąją bitų seką, o gaunamus duomenis at-
kuria iš nuosekliosios bitų sekos. Pereinamajai jungčiai FT232 gavus duomenis iš 
UART, šie duomenys yra perduodami į USB sąsajos įrenginį. Iš pagrindinio įren-
ginio (kompiuterio) perduodami duomenys yra verčiami asinchronine duomenų 
seka ir per TXD išvadą perduodami periferiniam įrenginiui (AVVĮ). Dar vienas 
tokio tipo duomenų perdavimo privalumas yra tai, kad duomenų perdavimui tarp 
kompiuterio ir AVVĮ mikrovaldiklio nėra reikalinga papildoma techninė įranga, 
išskyrus belaidį Bluetooth ryšį arba USB kabelį. 3.1 poskyryje aprašytame ATP 
prototipe duomenų perdavimas atliekamas naudojant USB kabelį. Kadangi duo-
menų perdavimas yra asinchroninis, duomenų perdavimas iš vieno įrenginio į kitą 
nėra atliekamas iš anksto numatytais, tarp abiejų įrenginių sinchronizuotais, laiko 
momentais. Dėl perduodamų duomenų struktūros, duomenys yra perduodami be 
sinchronizacijos, todėl yra būtina tiksliai parinkti visus parametrus, kurie daro 
poveikį duomenų perdavimui nuosekliąja sąsaja. Reikalinga parinkti tokių para-
metrų reikšmes, kaip duomenų perdavimo greitis (angl. baud rate, matavimo vie-
netas – bodai arba bitai per sekundę), duomenų rinkinio bitų skaičius (angl. data 
bits), valdymo sistemos sugeneruotų valdymo duomenų siuntimo dažnis, grįžta-
muoju ryšiu iš duomenų buferių siunčiamų ir gaunamų duomenų atnaujinimo daž-
niai, taip pat yra reikalinga aprašyti ir porinių bitų (angl. parity bits) naudojimo 
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sąlygas (Axelson 2007). Šaltinyje (How high... 2014) yra nurodoma, kad naudo-
jant mikrovaldiklį Arduino, apytikrė duomenų perdavimo greičio reikšmė, kuriai 
esant perduodami duomenys nėra iškraipomi, yra apie 100 000 bodų, tačiau 
priklausomai nuo perduodamų duomenų kiekio, didesnių duomenų perdavimo 
greičio reikšmių, siekiančių iki 250 000 bodų, naudojimas gali būti patikimas. 
Šiame disertaciniame darbe atliekant eksperimentinę nuosekliosios duomenų per-
davimo sąsajos analizę ir analizės metu naudojant maksimalų 250 000 bodų duo-
menų perdavimo greitį, neigiamas poveikis perduodamiems duomenims nebuvo 
pastebėtas. Todėl priimama duomenų perdavimo greičio reikšmė – 250 000 bodų. 
Svarbu pabrėžti, kad vienodos duomenų perdavimo greičio reikšmės turi būti nus-
tatomos tiek kompiuteryje su valdymo sistema, tiek AVVĮ mikrovaldiklyje. Duo-
menų perdavimo greičio reikšmėms kompiuteryje ir AVVĮ mikrovaldiklyje nesu-
tampant, perduodami duomenys bus iškraipomi. Kadangi duomenys yra 
perduodami be sinchronizacijos, siunčiamų duomenų rinkinių pradžia ir pabaiga 
yra apibrėžiamos pradžios ir pabaigos bitais (angl. start bit ir stop bit), tokiu būdu 
perdavimo metu neprarandant duomenų. Siekiant užtikrinti patikimą ir stabilų 
nuosekliosios duomenų perdavimo sąsajos veikimą, šiame darbe yra priimama 
įprasta duomenų rinkinio bitų skaičiaus vertė – 8 bitai. Duomenų perdavimo metu 
siūloma visiškai nenaudoti porinių bitų, kurie yra skirti duomenų perdavimo pro-
ceso klaidų paieškai. Šis pasiūlymas yra grindžiamas šiais teiginiais: 1. Duomenų 
perdavimo proceso klaidų paieškai taikant porinius bitus, valdymo proceso metu 
nėra galimybės ištaisyti surastą klaidą, todėl toks papildomas klaidų paieškos bū-
das tik komplikuoja valdymo procesą; 2. Priimama prielaida, kad ATP judėjimas 
vyksta ne elektromagnetiškai triukšmingoje aplinkoje, todėl duomenų perdavimo 
proceso klaidų paieška taikant porinius bitus nėra tikslinga. Programiniame pakete 
MATLAB / Simulink sudaryta aprašytos nuosekliosios duomenų perdavimo 
sąsajos posistemė, naudojama ATP valdymo sistemoje, pateikta 3.3 paveiksle. 
 

 
3.3 pav. Programiniame pakete MATLAB / Simulink sudaryta bendroji 

nuosekliosios duomenų perdavimo sąsajos posistemė 
Fig. 3.3. The serial link data transfer sub-system designed in the 

MATLAB / Simulink software 

Parametrų parinkimo blokas Siunčiami  
duomenys: ��   

Duomenų  
siuntimo  
blokas  

Duomenų  
gavimo  
blokas  

ASCII  
simbolių  

kodavimas  ASCII simbolių  
iškodavimas  

Gaunami  
duomenys: �� ir �� 
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Norint užtikrinti, kad iš duomenų buferių gaunami ir siunčiami duomenys 
programiniame pakete MATLAB / Simulink bus tinkamai apdorojami ir supran-
tami, privaloma taikyti ASCII duomenų kodavimo standartą. Taikant ASCII duo-
menų kodavimo standartą, kiekvienas simbolis / ženklas yra aprašomas remiantis 
šešioliktaine skaičiavimo sistema. Tai reiškia, kad komunikuojantys įrenginiai 
(kompiuteris ir AVVĮ) turi nuolatos keisti simbolius iš šešioliktainės ASCII siste-
mos į dvejetainę ir priešingai (Mejeras 2018). Kadangi programiniame pakete 
MATLAB / Simulink atliekamų skaičiavimų žingsnio dydis yra pastovus, todėl sie-
kiant neiškraipyti ir neprarasti iš valdymo sistemos (kompiuterio duomenų bu-
ferio) į mikrovaldiklio duomenų buferį siunčiamų sugeneruotų valdymo duo-
menų, priimama, kad valdymo duomenų siuntimo dažnis yra analogiškas 
atliekamų skaičiavimų žingsniui – 10 Hz. Nuosekliosios duomenų perdavimo 
sąsajos veikimas realiuoju laiku yra užtikrinamas nustačius tinkamas grįžtamuoju 
ryšiu iš duomenų buferių tiek siunčiamų, tiek gaunamų duomenų atnaujinimo daž-
nių reikšmes. Grįžtamuoju ryšiu siunčiamų duomenų (GRSD) atnaujinimo dažnis 
nurodo, kaip dažnai AVVĮ mikrovaldiklis į mikrovaldiklio duomenų buferį 
perduoda atnaujintus duomenis, gautus iš grįžtamojo ryšio prietaisų – jutiklių. 
Grįžtamuoju ryšiu gaunamų duomenų (GRGD) atnaujinimo dažnis nurodo, kaip 
dažnai kompiuterio duomenų buferis į kompiuterį ir programinį paketą 
MATLAB / Simulink perduoda duomenis, gautus iš AVVĮ mikrovaldiklio duo-
menų buferio. Tinkamos GRSD ir GRGD atnaujinimo dažnių reikšmės toliau yra 
nustatomos eksperimentinės analizės būdu. 

3.2.2. Grįžtamuoju ryšiu perduodamų duomenų atnaujinimo 
dažnių nustatymas eksperimentinės analizės būdu 
Nustatinėjant tinkamas GRSD ir GRGD atnaujinimo dažnių reikšmes, eksperi-
mentinių tyrimų metu ATP judėjo suplanuotu ovalo formos globaliuoju maršrutu 
(3.5 pav.). Eksperimentinių tyrimų metu įvertintos GRSD atnaujinimo dažnių 
reikšmės: 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 100 Hz. Įvertintos GRGD atnaujinimo dažnių reikš-
mės: 2, 5, 10, 12,5, 20, 50, 100, 200 Hz. Siekiant atlikti kuo tikslesnę nuoseklio-
sios duomenų perdavimo sąsajos analizę ir sumažinti analizės kompleksiškumą, 
buvo priimta, kad eksperimentinių važiavimų metu valdymo sistemoje gaunamos 
judėjimo greičio reikšmės yra pastovios (3 m/s), t. y. buvo nevertinami realaus 
judėjimo greičio �$ reikšmių svyravimai, grįžtamuoju ryšiu nuolatos perduodant 
pastovią judėjimo greičio reikšmę. Priėmus, kad judėjimo greičio reikšmė yra pas-
tovi, kai realių judėjimo koordinačių �$, 	$, �$ reikšmių nustatymui yra naudoja-
mas kinematinis ATP modelis, panaikinta judėjimo greičio �$ svyravimų daroma 
įtaka apskaičiuojamam koordinačių reikšmių pokyčiui. Eksperimentinių ATP pro-
totipo važiavimų metu įrašytų VRPK �$  reikšmių pokytis, esant skirtingiems 
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GRGD atnaujinimo dažniams, pavaizduotas 3.4 paveiksle. ATP prototipo prava-
žiuoti eksperimentiniai judėjimo maršrutai, esant skirtingiems tiek GRSD, tiek 
GRGD atnaujinimo dažniams, pateikti 3.5 paveiksle. 

 

 
3.4 pav. Eksperimentinių važiavimų metu įrašytos kampo �� reikšmės, esant 

skirtingiems grįžtamuoju ryšiu gaunamų duomenų atnaujinimo dažniams 
Fig. 3.4. Values of the angle ��, recorded during the experimental drives, 

when the serial signal receiving rate values are different 

Iš 3.4 paveiksle pateiktų rezultatų yra matoma, kad mažėjant GRGD 
atnaujinimo dažniui, didėja tiek grįžtamojo ryšio signalo – įrašytų VRPK ��  
eksperimentinių reikšmių diskretumas, tiek laiko delsa, iki kol eksperimentinės ��  
reikšmės pasiekia suskaičiuotas pirminės teorinės VRPK � reikšmes. Remiantis 
3.4 paveiksle pateiktais duomenimis, nustatyta, kad GRGD atnaujinimo dažniui 
esant 100 Hz, vidutinė VRPK ��  eksperimentinių reikšmių pokyčio delsa yra 
0,1 s, atitinkamai: 50 Hz – 0,33 s, 20 Hz – 0,945 s, 12,5 Hz – 1,71 s, 
10 Hz – 2,23 s, 5 Hz – 5,02 s, 2 Hz – 16,87 s. Taigi, yra aišku, kad GRGD atnau-
jinimo dažnio mažėjimas daro neigiamą poveikį valdymo procesui ir jo rezulta-
tams. Įvardinti pastebėjimai gali būti paaiškinami keliomis skirtingomis priežas-
timis. Pirmiausiai, mažėjant GRGD atnaujinimo dažniui, programiniame pakete 
MATLAB / Simulink duomenys iš kompiuterio duomenų buferio yra gaunami pra-
ėjus vis didesniems laiko tarpams, tačiau visais atvejais programiniame pakete 
atliekamų skaičiavimų žingsnio dydis išlieka pastovus. Tai reiškia, kad valdymo 
proceso metu, GRGD reikšmėms esant neatnaujintoms, programinis paketas 
atlieka besikartojančius skaičiavimus, kurių rezultatas yra analogiškas. Dėl šios 
priežasties, mažėjant GRGD atnaujinimo dažniui, t. y. programiniam paketui 
atliekant vis didesnį kiekį besikartojančių skaičiavimų, didėja įrašytų VRPK ��  
eksperimentinių reikšmių diskretumas (3.4 pav.). 
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3.5 pav. Eksperimentinis judėjimas suplanuotu maršrutu: a) skirtingas 
grįžtamuoju ryšiu gaunamų duomenų atnaujinimo dažnis; b) skirtingas 

grįžtamuoju ryšiu siunčiamų duomenų atnaujinimo dažnis 
Fig. 3.5. Experimental movement on the planned path: a) different serial 

signal receiving rate; b) different serial signal sending rate 

Eksperimentinės analizės metu taip pat buvo pastebėta, kad naudojant nuo-
sekliąją duomenų perdavimo sąsają, visi kompiuterio duomenų buferyje įrašomi 
duomenys privalo būti perduodami. Jeigu kompiuterio duomenų buferis yra už-
pildytas neatnaujintais duomenimis, visi neatnaujinti duomenys pastoviu priimtu 
dažniu nuosekliai bus perduodami į kompiuterį, iki kol bus pasiekti kompiuterio 
duomenų buferyje esantys atnaujinti duomenys. Vis dėlto, dėl tos pačios priežas-
ties – visų kompiuterio buferyje esančių duomenų nuoseklaus perdavimo į kom-
piuterį, net ir pradėjus perduoti atnaujintus duomenis, šie gali būti ne patys nau-
jausi duomenys, realiuoju laiku vykstančio ATP judėjimo metu įrašyti 
kompiuterio duomenų buferyje. Būtent dėl šios priežasties susidaro VRPK ��  eks-
perimentinių reikšmių pokyčio delsa. 3.4 paveiksle yra matoma, kad GRGD 
atnaujinimo dažnio reikšmėms esant per mažoms, dėl atsirandančios delsos 
eksperimentinės ��  reikšmės pradeda nebepasiekti suskaičiuotų pirminių teorinių 
VRPK � reikšmių (3.4 pav., 50–52 s). Siekiant išspręsti šią problemą, kompiuterio 
duomenų buferyje esantys atitinkami pasikartojantys duomenys turėtų būti 
nevertinami. GRGD atnaujinimo dažnio mažėjimo daromas neigiamas poveikis 
valdymo procesui ir jo rezultatams paaiškinamas ir tuo, kad į valdymo sistemą su 
laiko delsa perduodant neatnaujintus grįžtamojo ryšio duomenis, valdomo para-
metro – VRPK ��  reikšmės yra generuojamos remiantis gautaisiais neatnaujintais 
grįžtamojo ryšio duomenimis. Todėl mažėjant GRGD atnaujinimo dažniui, didėja 
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eksperimentinio ATP judėjimo maršruto nuokrypiai nuo suplanuoto teorinio ju-
dėjimo maršruto. Kuo GRGD atnaujinimo dažnis yra mažesnis, tuo mažesnis ir 
ATP judėjimo tikslumas suplanuotu maršrutu (3.5 pav., a dalis). Galima teigti, 
kad GRGD atnaujinimo dažniui esant per mažam, ATP valdymo proceso ir judė-
jimo realiuoju laiku sąlyga nėra tenkinama. Eksperimentinių važiavimų metu 
buvo išbandytas ir 200 Hz GRGD atnaujinimo dažnis. Pastebėta, kad GRGD at-
naujinimo dažniui esant per dideliam, ATP valdymo proceso ir judėjimo realiuoju 
laiku sąlyga taip pat nėra tenkinama. GRGD atnaujinimo dažniui esant per dide-
liam, visi duomenys iš kompiuterio duomenų buferio į kompiuterį yra perduodami 
dažniau, nei atnaujinti duomenys iš mikrovaldiklio yra perduodami į mikroval-
diklio duomenų buferį ir toliau į kompiuterio duomenų buferį, t. y. GRGD atnau-
jinimo dažnis yra ženkliai didesnis už GRSD atnaujinimo dažnį. Programiniame 
pakete atliekamų skaičiavimų žingsnio dydžiui išliekant pastoviam, atliekamiems 
skaičiavimams pakartotinai yra naudojami paskutinieji iš kompiuterio duomenų 
buferio gautieji duomenys, todėl programinis paketas atlieka perteklinius besikar-
tojančius skaičiavimus. Dėl šios priežasties didėja valdymo procesui reikalingų 
kompiuterinių resursų poreikis ir atliekamų skaičiavimų trukmė. Todėl ATP 
valdymo proceso ir judėjimo realiuoju laiku sąlyga tampa netenkinama. 

GRSD atnaujinimo dažnio reikšmių pokyčio daromas poveikis valdymo pro-
cesui ir jo rezultatams yra panašus į aprašytą GRGD atnaujinimo dažnio reikšmių 
pokyčio daromą poveikį, tačiau ne toks reikšmingas. Nustatyta, kad GRSD atnau-
jinimo dažniui esant 10 Hz, vidutinė VRPK �$  eksperimentinių reikšmių pokyčio 
delsa yra 0,14 s, atitinkamai: 5 Hz – 0,25 s, 2 Hz – 0,36 s, 1 Hz – 0,94 s, 
0,5 Hz – 1,58 s, 0,2 Hz – 4,87 s. GRSD atnaujinimo dažnio reikšmėms mažėjant, 
eksperimentinio ATP judėjimo nuokrypis nuo suplanuoto teorinio judėjimo marš-
ruto taip pat tampa didesniu (3.5 pav., b dalis). Tai gali būti paaiškinama analo-
giškai, kaip ir GRGD atveju – nepakankamai dažnai iš AVVĮ mikrovaldiklio į 
mikrovaldiklio duomenų buferį perduodant iš jutiklių gautus duomenis, mikroval-
diklio duomenų buferyje esantys duomenys netiksliai aprašo tikrąją ATP judėjimo 
realiuoju laiku būseną. Tai reiškia, kad valdymo sistema valdomo parametro 
reikšmes generuoja remdamasi ne pakankamai tiksliais grįžtamojo ryšio duome-
nimis – generuojamos valdomo parametro reikšmės yra netikslios. Kadangi pro- 
graminiame pakete atliekamų skaičiavimų kiekis nepriklauso nuo GRSD atnauji-
nimo dažnio reikšmių, GRSD atnaujinimo dažnio reikšmėms esant per mažoms, 
judėjimo realiuoju laiku sąlyga yra tenkinama, tačiau dėl generuojamų netikslių 
valdomo parametro reikšmių, ATP judėjimas yra netikslus. GRSD atnaujinimo 
dažniui esant per dideliam, atliktos eksperimentinės analizės atveju – 100 Hz, 
ATP valdymo proceso ir judėjimo realiuoju laiku sąlyga nėra tenkinama, kadangi 
mikrovaldiklio duomenų buferis yra perpildomas pasikartojančiais duomenimis. 

Remiantis atlikta eksperimentine analize priimtos tinkamos GRSD ir GRGD 
atnaujinimo dažnių reikšmės, kurioms esant yra užtikrinamas valdymo sistemos 
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ir duomenų perdavimo sąsajos patikimas veikimas realiuoju laiku, yra: 
GRSD – 10 Hz, GRGD – 100 Hz. Svarbu įvardinti, kad VRPK ��  eksperimentinių 
reikšmių pokyčio delsa galėtų būti sumažinta padidinus GRSD ir GRGD 
atnaujinimo dažnių reikšmes tuo atveju, jeigu ATP valdymui būtų naudojami 
galingesni mikrovaldiklis ir kompiuteris, kuriame įdiegta ATP valdymo sistema. 

3.3. Judėjimo suplanuotais globaliaisiais maršrutais 
eksperimentiniai tyrimai ir analizė 
3.3.1. Judėjimas neapribotoje aplinkoje 
Pirmieji ATP judėjimo neapribotoje aplinkoje eksperimentiniai tyrimai buvo 
atlikti siekiant palyginti globaliuosius judėjimo maršrutus, suplanuotus optimiza-
vimo uždavinio sprendimui taikant skirtingus apribojimus (2.15 ir 2.16 išraiškos). 
Eksperimentinių važiavimų metu ATP judėjo suplanuotais ovalo formos maršru-
tais, kurių trumpesnioji kraštinė – 32 m, ilgesnioji kraštinė – 45 m (3.6 pav.). 
 
 
 

 
3.6 pav. Autonominio judėjimo suplanuotais ovalo formos globaliaisiais 

maršrutais rezultatai: a) taikant 2.15 išraišką; b) taikant 2.16 išraišką 
Fig. 3.6. Results of the autonomous movement on the planned rounded 

rectangle form global paths: a) while applying the 2.15 equation; b) while 
applying the 2.16 equation 
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Iš viso buvo atlikta 20 eksperimentinių važiavimų, t. y. po 10 važiavimų kiek-
vienu iš globaliųjų maršrutų, suplanuotų taikant skirtingus sprendžiamo optimi-
zavimo uždavinio apribojimus. Visų eksperimentinių važiavimų metu realus ATP 
judėjimo greitis �� svyravo tarp 0,5–3,2 m/s. Vidutinė aprašytų ovalo formos 
globaliųjų maršrutų planavimo realiuoju laiku trukmė – 16 s. Eksperimentinių va-
žiavimų rezultatai – ATP nuvažiuoti maršrutai, yra pateikti 3.6 paveiksle. ATP 
judėjimo kryptys eksperimentinių važiavimų metu taip pat yra nurodytos 3.6 pa-
veiksle. Iš 3.6 paveiksle pateiktų rezultatų yra matoma, kad visų atliktų eksperi-
mentinių ATP važiavimų dėsningumai yra tokie pat – ATP juda nepakankamai 
tiksliai ir nukrypsta nuo suplanuotų globaliųjų judėjimo maršrutų. Pastebima, kad 
visais atvejais judėjimo nuokrypiai susidaro ATP judant pirmuoju pastovaus spin-
dulio � posūkiu ir ženkliai išauga judant trečiuoju pastovaus spindulio �� posūkiu. 
Kadangi 3.6 paveiksle pavaizduotų eksperimentinių ATP važiavimų dėsningumai 
yra tokie patys, siekiant nustatyti atsirandančių judėjimo nuokrypių priežastis ir 
tinkamai palyginti globaliuosius maršrutus, suplanuotus taikant skirtingus optimi-
zavimo uždavinio apribojimus, toliau yra analizuojami bei lyginami dviejų 
konkrečių eksperimentinių važiavimų duomenys. Konkrečių eksperimentinių 
važiavimų duomenys yra pateikiami 3.7 ir 3.8 paveiksluose. 

 

 
3.7 pav. Eksperimentinis važiavimas taikant 2.15 išraišką: a) judėjimo 

maršrutai; b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greitis �� 
Fig. 3.7. Experimental drive when the 2.15 equation is applied: a) movement 

paths; b) angles �� and ��; c) velocity �� 
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3.8 pav. Eksperimentinis važiavimas taikant 2.16 išraišką: a) judėjimo 

maršrutai; b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greitis �� 
Fig. 3.8. Experimental drive when the 2.16 equation is applied: a) movement 

paths; b) angles �� and ��; c) velocity �� 

Įvertinus 3.7 ir 3.8 paveiksluose pateiktus eksperimentinių važiavimų rezulta-
tus yra aišku, kad abiejų skirtingų apribojimų taikymo atvejais, judėjimo metu 
ATP nukrypsta nuo suplanuotų teorinių globaliųjų maršrutų dėl per didelių realių 
VRPK ��  reikšmių (3.7 ir 3.8 pav., b dalys). Taikant 2.15 išraišką, sugeneruota 
maksimali teorinė VRPK reikšmė yra �� � 9,11⁰, maksimali eksperimentinė 
reikšmė – �� � 9,63⁰ (3.7 pav., b dalis). Taikant 2.16 išraišką, sugeneruota mak-
simali teorinė VRPK reikšmė taip pat yra �� � 9,11⁰, tačiau maksimali eksperi-
mentinė reikšmė – �� � 10,39⁰ (3.8 pav., b dalis). Kadangi skirtumas tarp teorinių 
ir eksperimentinių VRPK reikšmių yra didesnis optimizavimo uždavinio sprendi-
mui taikant 2.16 išraišką, todėl ir ATP judėjimo nuokrypiai nuo suplanuoto 
globaliojo maršruto yra didesni taikant 2.16 išraišką (3.7 ir 3.8 pav., a dalys). 3.8 
paveiksle galima pastebėti ir tai, kad dėl per didelių realių VRPK ��  reikšmių, 
ATP judėjimo metu valdymo sistema, dėl riboto vairaračio sukimo greičio, 
realiuoju laiku nesuspėja sugrąžinti vairuojamųjų ratų į neutralią padėtį (3.8 pav., 
b dalis). Dėl šios priežasties optimizavimo uždavinio sprendimui taikant 2.16 
išraišką ATP judėjimo nuokrypiai nuo suplanuotojo maršruto taip pat yra didesni. 
Atsižvelgus į pateiktus atliktų eksperimentinių važiavimų duomenis, taip pat į 
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prielaidas, priimtas sudarant globaliojo judėjimo maršruto planavimo bei 
neadaptyvaus valdymo algoritmus, galima teigti, kad priežastis, dėl kurios ekspe-
rimentinės VRPK �$  reikšmės tampa didesnėmis už teorines ��  reikšmes, yra 
kompleksinė. Sudarant globaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmą pri-
imta, kad kampinis greitis ��� , kuriuo yra sukamas ATP vairaratis ir ATP judė-
jimo greitis ��, yra pastovūs dydžiai. Eksperimentinių važiavimų metu prielaida, 
kad kampinis greitis ���  yra pastovus dydis – tenkinama. Vis dėlto, realus ATP 
judėjimo greitis �$ yra svyruojantis, t. y. teorinė ir realios ATP judėjimo greičio 
reikšmės nesutampa (3.7 ir 3.8 pav., c dalys). Realios ATP judėjimo greičio �$ 
reikšmės buvo žemesnės už teorinę �� reikšmę (3 m/s). ATP realaus judėjimo 
greičio �$ reikšmių svyravimas yra ypatingai svarbus, kadangi taikant neadapty-
vaus valdymo algoritmą, valdymo signalo, t. y. pastoviu kampiniu greičiu kintan-
čios teorinės VRPK ��  reikšmės yra sugeneruotos atsižvelgiant į pastovią ATP 
judėjimo greičio �� reikšmę. Tai reiškia, kad realiuoju laiku vykstančio neadapty-
vaus valdymo proceso metu realiam judėjimo greičiui �$ esant per mažam, tačiau 
vairaračio pasukimo kampiniam greičiui ���  išliekant pastoviam, realios VRPK �$  reikšmės yra generuojamos ilgesnį laiko tarpą, nei numatyta teoriškai. Todėl 
maksimali �$  reikšmė tampa didesnė už teorinę ��  reikšmę. Šis reiškinys ir yra 
pastebimas 3.7 ir 3.8 paveiksluose pateiktuose rezultatuose. Atitinkamai, jeigu 
realus ATP judėjimo greitis �$ būtų didesnis už teorinį greitį ��, tuomet realiuoju 
laiku vykstančio neadaptyvaus valdymo proceso metu realios VRPK �$  reikšmės 
būtų generuojamos per trumpai, o sugeneruota maksimali �$  reikšmė būtų ma-
žesnė už maksimalią teorinę ��  reikšmę. Pastebėtas ir aprašytas reiškinys yra ne-
adaptyvios valdymo sistemos, o ne globaliojo judėjimo maršruto planavimo algo-
ritmo, trūkumas. Lyginant suplanuotus globaliuosius maršrutus pastebima, kad 
didesnės optimizuotų posūkio spindulių reikšmės yra gaunamos naudojant 2.15, 
o ne 2.16 išraišką. Optimizavimo uždavinio sprendimui taikant apribojimą, 
pateiktą 2.15 išraiškoje: �� = �� = �� = 16 m, ATP pradeda sukti vairaratį nuva-
žiavus atstumą "� = 14,89 m. Taikant 2.16 išraišką: �� = �� = �� = 14,81 m, 
ATP pradeda sukti vairaratį nuvažiavus atstumą "� = 15,99 m. Kadangi matema-
tinis skirtumas tarp posūkių spindulių, optimizuotų taikant skirtingus apribojimus, 
nėra didelis (1,19 m), suplanuotų globaliųjų maršrutų geometrinių formų nesuta-
pimas tampa matomu maršrutų atkarpoje tarp pastovaus spindulio �� ir �� posūkių 
(3.6 pav.). Planuojant judėjimo maršrutą ir spindulių �� ir �� optimizavimo užda-
vinių sprendimui taikant 2.15 išraišką, spindulių �� ir �� reikšmės yra lygios, o 
tarp šių pastovaus spindulio posūkių nėra tiesios judėjimo atkarpos (3.6 ir 3.7 pav., 
a dalys). Tai reiškia, kad ATP baigiant judėti pastovaus spindulio �� posūkiu, vai-
ruojamieji ratai nėra grąžinami į neutralią padėtį, o ATP pradeda toliau judėti pas-
tovaus spindulio �� posūkiu (3.7 pav., b dalis). Planuojant judėjimo maršrutą ir 
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spindulių �� ir �� optimizavimo uždavinių sprendimui taikant 2.16 išraišką, spin-
dulių �� ir �� reikšmės taip pat yra lygios, tačiau tarp šių pastovaus spindulio posū-
kių yra judėjimo tiesia linija atkarpa (3.6 pav., a dalis ir 3.8 pav., b dalis). ATP 
baigiant judėti pastovaus spindulio �� posūkiu, vairuojamieji ratai yra grąžinami į 
neutralią padėtį ir toliau pradedant judėti pastovaus spindulio �� posūkiu, vėl yra 
atliekamas vairuojamųjų ratų pasukimas reikiamu kampu (3.8 pav., b dalis). Taigi, 
iš 3.7 ir 3.8 paveiksluose pateiktų rezultatų yra matoma, kad: 1. Optimizavimo 
uždavinio sprendimui taikant 2.15 išraiškoje pateiktą apribojimą, ATP vairuoja-
mųjų ratų pasukimas buvo atliekamas keturis kartus (3.7 pav., b dalis); 2. Optimi-
zavimo uždavinio sprendimui taikant 2.16 išraiškoje pateiktą apribojimą, ATP 
vairuojamųjų ratų pasukimas buvo atliekamas šešis kartus (3.8 pav., b dalis). 
Skirtingas vairuojamųjų ratų pasukimo kartų skaičius taip pat yra priežastis, dėl 
kurios ATP judėjimo nuokrypiai nuo suplanuotojo maršruto yra didesni optimi-
zavimo uždavinio sprendimui taikant 2.16 išraišką. Tačiau tai nedarytų jokio po-
veikio judėjimo nuokrypių susidarymui, jeigu realiuoju laiku vykstančio ATP ju-
dėjimo metu realios VRPK �$  reikšmės sutaptų su sugeneruotomis teorinėmis ��  
reikšmėmis. Nors globaliųjų judėjimo maršrutų planavimui taikant skirtingus 
apribojimus nepastebima algoritmo veikimo trūkumų, vis dėlto, gautuosius 
rezultatus vertinant sudarytų valdymo sistemų patikimumo požiūriu, galima teigti, 
kad 2.16 išraiškoje pateikto optimizavimo uždavinio apribojimo naudojimas su-
mažintų sudarytų valdymo sistemų efektyvaus ir patikimo veikimo ribas planuo-
jant globaliuosius judėjimo maršrutus. Kadangi taikant 2.16 išraišką yra galimas 
mažesnis Dubinso tiesių bei apskritiminių kreivių derinių skaičius ir dėl šios prie-
žasties judėjimo metu atsiranda didesni judėjimo nuokrypiai, 2.16 išraiškos nau-
dojimas nėra tikslingas, kai ATP judėjimo aplinkos plotas yra mažas. Siekiant 
užtikrinti techniškai įveikiamų globaliųjų judėjimo maršrutų planavimą, esant 
įvairių dydžių ATP judėjimo aplinkoms, 2.15 išraiškos naudojimas sprendžiant 
anksčiau aprašytą posūkio spindulio �� optimizavimo uždavinį yra tikslingesnis. 

Siekiant detaliai išanalizuoti sukurtą globaliųjų judėjimo maršrutų planavimo 
algoritmą, atlikti papildomi eksperimentiniai bandymai, kurių metu ATP judėjo 
pastovaus spindulio posūkio (3.9 pav.), apsisukimo (3.10 pav.) ir sudėtingos 
geometrinės formos (3.11 pav.) suplanuotais globaliaisiais maršrutais. Kiekvienu 
iš maršrutų buvo atlikta po 4 eksperimentinius važiavimus. Judėjimo sąlygos buvo 
tapačios su anksčiau šiame poskyryje aprašytomis ATP judėjimo ovalo formos 
maršrutu sąlygomis. Planuojant 3.9–3.11 paveiksluose pavaizduotus globaliuo-
sius maršrutus, optimizavimo uždavinių sprendimui buvo taikoma 2.15 išraiška. 
Nustatyta vidutinė pastovaus spindulio posūkio globaliojo maršruto planavimo 
trukmė – 9 s, apsisukimo manevro – 10,5 s, sudėtingos geometrinės formos marš-
ruto – 20 s. Sudarytų valdymo sistemų veikimo atžvilgiu nustatyta maršrutų 
planavimo trukmė reiškia, kad valdymo sistemos atliekamų skaičiavimų trukmė 
tiesiogiai priklauso nuo posūkių skaičiaus globaliajame judėjimo maršrute. 
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3.9 pav. Eksperimentinių važiavimų pastovaus spindulio posūkio globaliuoju 

maršrutu rezultatai: a) judėjimo maršrutai; b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greičiai �� 
Fig. 3.9. Results of the experimental test drives on the global path of the constant 

radius turn: a) movement paths; b) angles �� and ��; c) velocities �� 

Planuojant pastovaus spindulio posūkio globalųjį maršrutą, optimizuota 
posūkio spindulio reikšmė yra � � 14 m, apsisukimo manevro optimizuotos spin-
dulių reikšmės yra � � �� � 11,5 m, sudėtingos geometrinės formos maršruto 
optimizuotos spindulių reikšmės yra � � 14,98 m, �� � 9,78 m, �� � 7,48 m, 
�� � 15,61 m. Eksperimentinių rezultatų apibendrinimas – teorinės ir eksperimen-
tinės vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmės yra pateikiamos 3.1 lentelėje. 
Iš 3.9–3.11 paveiksluose ir 3.1 lentelėje pateiktų eksperimentinių važiavimų re-
zultatų galima matyti, kad visais atvejais, išskyrus sudėtingos geometrinės formos 
globaliojo maršruto ketvirtąjį pastovaus spindulio �� posūkį (3.11 pav.), 
svyruojant realiam ATP judėjimo greičiui ��, realios VRPK ��  reikšmės yra 
didesnės už teorines ��  reikšmes (3.9–3.11 pav., b dalys). Gautieji papildomų 
eksperimentinių važiavimų rezultatai pagrindžia ankščiau šiame poskyryje apra-
šytą pastebėjimą, t. y. aprašytą kompleksinę priežastį, dėl kurios realios eksperi-
mentinės VRPK ��  reikšmės tampa didesnėmis už teorines ��  reikšmes. 
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3.1 lentelė. Maksimalios teorinės ir eksperimentinės kampų �� ir �� reikšmės 
Table 3.1. The maximum theoretical and experimental values of angles �� and �� 

Eksperimentinis 
važiavimas 

Pastovaus spin-
dulio posūkis 

Apsisukimo  
manevras 

Sudėtinga  
geometrinė forma 

Teorinės  
reikšmės ��� � 10,91⁰ ��� � ��	 �13,17⁰ ��� � 10,26⁰, ��� � 15,66⁰ 

��� � 19,95⁰, ��� � 10,01⁰ 
1 eksperimentinis 

važiavimas ��� � 11,01⁰ ��� � ��	 �13,50⁰ ��� � 10,31⁰, ��� � 15,80⁰ 
��� � 20,39⁰, ��� � 9,91⁰ 

2 eksperimentinis 
važiavimas ��� � 11,03⁰ ��� � ��	 �13,42⁰ ��� � 10,37⁰, ��� � 15,78⁰ 

��� � 20,36⁰, ��� � 9,88⁰ 
3 eksperimentinis 

važiavimas ��� � 11,01⁰ ��� � ��	 �13,43⁰ ��� � 10,34⁰, ��� � 15,81⁰ 
��� � 20,36⁰, ��� � 9,87⁰ 

4 eksperimentinis 
važiavimas ��� � 11,09⁰ ��� � ��	 �13,43⁰ ��� � 10,34⁰, ��� � 15,78⁰ 

��� � 20,36⁰, ��� � 9,95⁰ 
 

 
3.10 pav. Eksperimentinių važiavimų apsisukimo manevro globaliuoju maršrutu 

rezultatai: a) judėjimo maršrutai; b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greičiai �� 
Fig. 3.10. Results of the experimental test drives on the global path of the 

turnaround manoeuvre: a) movement paths; b) angles �� and ��; c) velocities �� 
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3.11 pav. Eksperimentinių važiavimų sudėtingos geometrinės formos globaliuoju 

maršrutu rezultatai: a) judėjimo maršrutai; b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greičiai �� 
Fig. 3.11. Results of the experimental test drives on the global path of the complex 

geometrical shape: a) movement paths; b) angles �� and ��; c) velocities �� 

Vis dėlto, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad ATP judant tiek ovalo formos, 
tiek likusiais globaliaisiais maršrutais, realių ir teorinių VRPK reikšmių skirtumas 
tarp tokio pat spindulio posūkių, būdavo analogiškas arba labai panašus (3.7 ir 
3.8 pav., b dalys, 3.1 lent.). Tai gali būti paaiškinama tuo, kad AVVĮ yra naudo-
jamas žingsninis elektros variklis, todėl tam tikrų labai tikslių ATP vairaračio 
pasukimo kampo ir VRPK reikšmių šiuo atveju nėra įmanoma užtikrinti dėl 
mechaninės priežasties – žingsninio elektros variklio žingsnių dydžio. Atsižvel-
gus į priežastis ir reiškinius, dėl kurių susidaro ATP judėjimo nuokrypiai, yra 
aišku, kad tokio pobūdžio judėjimo nuokrypių būtų galima išvengti realiuoju laiku 
tikslinant generuojamas teorines VRPK ��  reikšmes. 

3.3.2. Judėjimas apribotoje aplinkoje  
ATP judėjimo apribotoje aplinkoje eksperimentiniai tyrimai atlikti siekiant įver-
tinti planuojamus globaliuosius maršrutus, kai optimizavimo uždavinio sprendi-
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mui yra taikoma 2.19 išraiškoje pateikta apribojimų sistema. Tam, kad taikant su-
darytą algoritmą apribotoje judėjimo aplinkoje planuojami globalieji maršrutai 
būtų tinkamai išanalizuoti, atliekami tyrimai buvo padalinti į dvi grupes: 

1. Globaliųjų maršrutų apribotoje aplinkoje planavimas, įvertinant skirtin-
gas judėjimo greičio ir vairaračio pasukimo kampinio greičio ���  
reikšmes. Tikrinama ar optimizavimo uždavinio sprendimui taikant 
2.19 išraišką, nebus pažeisti judėjimo aplinkos geometriniai apribojimai. 

2. ATP judėjimo suplanuotais globaliaisiais maršrutais eksperimentiniai 
važiavimai. Tikrinama ar optimizavimo uždavinio sprendimui taikant 
2.19 išraišką, suplanuoti globalieji maršrutai bus techniškai įveikiami. 

Planuojant globaliuosius maršrutus – skirtingus pastovaus spindulio posūkius 
į kairę ir dešinę puses, maršrutų geometriniai apribojimai buvo įvertinti remiantis 
dvejomis Vilniaus miesto sankryžomis: 1. Savanorių prospekto ir Žemaitės gatvių 
sankryža (3.12 pav., a dalis); 2. J. Basanavičiaus ir Algirdo gatvių sankryža 
(3.12 pav., b dalis). Įvertintos ATP judėjimo greičio �� reikšmės – 3 m/s ir 9 m/s, 
įvertintos ATP vairaračio pasukimo kampinio greičio ���  reikšmės – 1,5 rad/s ir 
2,5 rad/s. 3.12 paveiksle pateiktose maršrutų planavimo schemose yra matoma, 
kad posūkio į dešinę pusę atveju $ � 16 m ir $� � 26 m, todėl atsižvelgus į 
2.1 poskyryje aprašytus sudaryto globaliojo judėjimo maršruto planavimo 
algoritmo veikimo principus, priimama, kad $ � $ � 16 m. Atitinkamai, posūkio 
į kairę pusę atveju $ � 19 m ir $� � 17 m, todėl $ � $� � 17 m. Globaliųjų 
maršrutų planavimo rezultatai pateikiami 3.13 ir 3.14 paveiksluose. Vidutinis 
įvardintuose paveiksluose pateiktų globaliųjų maršrutų planavimo laikas – 9 s. 

 

 
3.12 pav. Apribotoje aplinkoje planuojamų globaliųjų maršrutų schemos: 

a) posūkis į dešinę pusę; b) posūkis į kairę pusę 
Fig. 3.12. Planning schemes of the global paths in the structured 

environment: a) turn to the right side; b) turn to the left side 
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3.13 pav. Globaliųjų maršrutų planavimo rezultatai sukant į dešinę pusę: 

a) �� � 3 m/s, ��� � 1,5 rad/s; b) �� � 3 m/s, ��� � 2,5 rad/s;  
c) �� � 9 m/s, ��� � 1,5 rad/s; d) �� � 9 m/s, ��� � 2,5 rad/s 

Fig. 3.13. Planning results of the global paths while turning to the right side: 
a) �� � 3 m/s, ��� � 1.5 rad/s; b) �� � 3 m/s, ��� � 2.5 rad/s;  
c) �� � 9 m/s, ��� � 1.5 rad/s; d) �� � 9 m/s, ��� � 2.5 rad/s 

Įvertinus 3.13 ir 3.14 paveiksluose pateiktus suplanuotus globaliuosius marš-
rutus, kai ATP judėjimo greičio �� reikšmės yra pastovios, pastebima, kad didėjant 
vairaračio pasukimo kampiniam greičiui ��� , optimizuota posūkio spindulio �� reikšmė mažėja. Atliekant posūkį į dešinę, kai ATP judėjimo greitis �� buvo 3 m/s, 
vairaračio pasukimo kampiniam greičiui ���  padidėjus nuo 1,5 rad/s iki 2,5 rad/s, 
optimizuota posūkio spindulio �� reikšmė sumažėjo nuo 18,54 m iki 17,61 m 
(3.13 pav., a ir b dalys). Kai ATP judėjimo greitis �� buvo 9 m/s, optimizuota 
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posūkio spindulio �� reikšmė sumažėjo nuo 22,34 m iki 20,21 m (3.13 pav., c ir 
d dalys). Atliekant posūkį į kairę, kai ATP judėjimo greitis �� buvo 3 m/s, padi-
dėjus vairaračio pasukimo kampinio greičio ���  reikšmei, optimizuota posūkio 
spindulio �� reikšmė sumažėjo nuo 19,43 m iki 18,53 m (3.14 pav., a ir b dalys). 
Kai ATP judėjimo greitis �� buvo 9 m/s, optimizuota posūkio spindulio �� reikšmė 
sumažėjo nuo 23,13 m iki 21,04 m (3.14 pav., c ir d dalys). 

 

 
3.14 pav. Globaliųjų maršrutų planavimo rezultatai sukant į kairę pusę: 

a) �� � 3 m/s, ��� � 1,5 rad/s; b) �� � 3 m/s, ��� � 2,5 rad/s;  
c) �� � 9 m/s, ��� � 1,5 rad/s; d) �� � 9 m/s, ��� � 2,5 rad/s 

Fig. 3.14. Planning results of the global paths while turning to the left side: 
a) �� � 3 m/s, ��� � 1.5 rad/s; b) �� � 3 m/s, ��� � 2.5 rad/s;  
c) �� � 9 m/s, ��� � 1.5 rad/s; d) �� � 9 m/s, ��� � 2.5 rad/s 

 �� = 23,13 m 

Suplanuotas maršrutas Geometriniai apribojimai 

 �
 , m  �
 , m 

 �
 , m  �
 , m 

 
� �,

m 

 
� �,

m 

 
� �,

m 

 
� �,

m 

a) b) 

c) d) 

 �� = 19,43 m  �� = 18,53 m 

 �� = 21,04 m 



3. AUTONOMINĖS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS JUDĖJIMO... 123 

 

Vis dėlto, iš 3.13 paveiksle pateiktų rezultatų yra matoma ir tai, kad tam 
tikrais globaliųjų maršrutų planavimo atvejais suplanuoti maršrutai pažeidė judė-
jimo aplinkos geometrinius apribojimus (3.13 pav., c ir d dalys). Tai reiškia, kad 
naudojant sudarytas tiek neadaptyvią, tiek adaptyvią valdymo sistemas, judėjimo 
aplinkai esant apribotai, nebūtų užtikrinamas saugių globaliųjų judėjimo maršrutų 
planavimas. Dėl šios priežasties sudaryta apribojimų sistema (2.19 išraiška) yra 
patikslinama papildomai įvertinant realų ir saugos atstumus tarp planuojamo 
globaliojo maršruto ir aplinkos geometrinių apribojimų: 
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 (3.1) 

čia $$ – atkarpos, nurodančios atstumą tarp ATP judėjimo krypties pasikeitimą 
žyminčio navigacinio taško �� ir aplinkos geometrinius apribojimus žyminčios 
kreivės, ilgis. 

3.1 apribojimų sistemoje įvertinant realų atstumą $$ iki geometrinius apribo-
jimus žyminčios kreivės ir saugos atstumą $�, kuriuo suplanuotas globalusis 
maršrutas minimaliai turi būti nutolęs nuo judėjimo aplinkos geometrinius apri-
bojimus žyminčios kreivės, yra užtikrinama, kad planuojant globalųjį maršrutą 
nebus pažeidžiami aplinkos geometriniai apribojimai. Siekiant patikrinti ar opti-
mizavimo uždavinio sprendimui taikant patikslintą apribojimų sistemą suplanuoti 
globalieji maršrutai nepažeis judėjimo aplinkos geometrinių apribojimų, tyrimas, 
kurio rezultatai yra pavaizduoti 3.13 paveiksle, buvo pakartotas naudojant 
patikslintą apribojimų sistemą (3.1 išraiška). Pakartotinio tyrimo rezultatai ir re-
zultatų, gautųjų taikant nepatikslintą ir patikslintą apribojimų sistemas, palygini-
mas yra pateikiamas 3.2 lentelėje. Iš 3.2 lentelėje pateiktų rezultatų matoma, kad 
abiem globaliųjų maršrutų planavimo atvejais, kai ATP judėjimo greitis buvo ma-
žas (�� = 3 m/s), optimizuotos posūkio spindulio �� reikšmės išliko tokios pačios 
naudojant tiek nepatikslintą, tiek patikslintą apribojimų sistemas (18,54 m ir 
17,61 m). Tai, kad naudojant skirtingas apribojimų sistemas buvo gautos vienodos 
optimizuotos posūkio spindulio �� reikšmės, paaiškinama tuo, kad taikant nepa-
tikslintą apribojimų sistemą judėjimo aplinkos geometriniai apribojimai nebuvo 
pažeisti (3.13 pav., a ir b dalys). Todėl realaus ir saugos atstumų tarp planuojamo 
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globaliojo maršruto ir aplinkos geometrinių apribojimų įvertinimas neturėjo jokio 
poveikio sprendžiamo optimizavimo uždavinio rezultatams. Lyginant rezultatus, 
kurie buvo gauti ATP judėjimo greičiui esant 9 m/s, pastebima, kad optimizuotos 
posūkio spindulio �� reikšmės, apskaičiuotos taikant nepatikslintą ir patikslintą 
apribojimų sistemas, nesutampa. Naudojant patikslintą apribojimų sistemą gautoji 
optimizuota posūkio spindulio �� reikšmė (19,45 m) yra mažesnė už reikšmes, 
gautąsias taikant nepatikslintą apribojimų sistemą (22,34 m ir 20,21 m). Naudo-
jant nepatikslintą apribojimų sistemą optimizuotos posūkio spindulio �� reikšmės 
buvo per didelės, todėl suplanuotasis maršrutas pažeidė aplinkos geometrinius ap-
ribojimus. Atitinkamai, sprendžiamame optimizavimo uždavinyje įvertinus realų 
ir saugos atstumus tarp planuojamo globaliojo maršruto ir aplinkos geometrinių 
apribojimų optimizuojama posūkio spindulio �� reikšmė sumažėja, t. y. užtikri-
nama, kad aplinkos geometriniai apribojimai nebus pažeidžiami. Vis dėlto, iš 
3.2 lentelėje pateiktų rezultatų galima pastebėti ir tai, kad naudojant patikslintą 
apribojimų sistemą, abiem atvejais, kai ATP judėjimo greitis buvo 9 m/s, o vaira-
račio pasukimo kampinis greitis skyrėsi (1,5 rad/s ir 2,5 rad/s), optimizuotos 
posūkio spindulio �� reikšmės sutapo – 19,45 m. Tai reiškia, kad galiojant 3.12 pa-
veikslo a dalyje pateiktoms sąlygoms bei geometriniams apribojimams, maksi-
mali optimizuota posūkio spindulio �� reikšmė, kuriai esant nebus pažeidžiami 
aplinkos geometriniai apribojimai, yra 19,45 m. Remiantis gautaisiais teorinių 
simuliacijų rezultatais galima teigti, kad 3.1 išraiška yra suformuluota teisingai ir 
globaliųjų judėjimo maršrutų planavimui taikant patikslintą apribojimų sistemą 
aplinkos geometriniai apribojimai nebus pažeidžiami. 
3.2 lentelė. Pakartotinio tyrimo, atlikto taikant patikslintą apribojimų sistemą, rezultatai  
Table 3.2. Results of the repeated test which was done while applying a revised 
constraints system 

Pradiniai duomenys 
Optimizuotas posūkio 

spindulys 	� (nepatikslinta 
apribojimų sistema) 

Optimizuotas posūkio 
spindulys 	� (patikslinta 

apribojimų sistema) 
�� = 3 m/s, ��� = 1,5 rad/s 18,54 m (geometriniai apribojimai nepažeidžiami) 
�� = 3 m/s, ��� = 2,5 rad/s 17,61 m (geometriniai apribojimai nepažeidžiami) 
�� = 9 m/s, ��� = 1,5 rad/s 22,34 m (geometriniai  

apribojimai pažeidžiami) 19,45 m  
(geometriniai  
apribojimai  

nepažeidžiami) �� = 9 m/s, ��� = 2,5 rad/s 20,21 m (geometriniai  
apribojimai pažeidžiami) 

 
ATP eksperimentinių važiavimų globaliaisiais maršrutais rezultatai, kai 

maršrutai buvo planuojami remiantis 3.12 paveiksle pateiktomis schemomis, 
optimizavimo uždavinio sprendimui buvo taikoma 3.1 išraiška, ATP judėjimo 
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greitis �� apytikriai svyravo tarp 2,5–3,6 m/s, vairaračio pasukimo kampinis 
greitis buvo ��� % 2,65 rad/s, yra pateikiami 3.15 ir 3.16 paveiksluose. 
Iš 3.15 ir 3.16 paveiksluose pateiktų rezultatų yra matoma, kad visais atliktų 
eksperimentinių važiavimų apribotoje aplinkoje atvejais ATP sėkmingai įveikė 
suplanuotuosius globaliuosius maršrutus. Taigi, remiantis ir gautaisiais eksperi-
mentinių važiavimų rezultatais galima teigti, kad 3.1 išraiška yra suformuluota 
teisingai, o apribotose aplinkose planuojami globalieji maršrutai yra saugūs, 
tolydūs, vientisi bei techniškai įveikiami. 

  

 
3.15 pav. Eksperimentinių važiavimų rezultatai, kai apribotoje aplinkoje sukama į 

dešinę pusę: a) judėjimo maršrutai; b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greičiai �� 
Fig. 3.15. Results of the experimental test drives when the vehicle is turning to the 
right side in the structured environment: a) movement paths; b) angles �� and ��; 

c) velocities �� 

 Iš 3.16 paveiksle pateiktų rezultatų yra matoma ir tai, kad realaus ATP 
judėjimo greičio �� svyravimams esant didžiausiems, ATP judėjimo nuokrypiai 
nuo suplanuoto globaliojo maršruto taip pat yra didžiausi (3.16 pav., 4 eksperi-
mentinis važiavimas). Tai įrodo, kad realaus ATP judėjimo atvejais, kai realūs ir 
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numatyti teoriniai ATP judėjimą apibūdinantys parametrai nesutampa, ATP val-
dymui naudojant neadaptyvią valdymo sistemą negalima užtikrinti stabilaus ir 
tikslaus judėjimo. Kuo skirtumas tarp ATP judėjimą apibūdinančių realių ir pla-
nuojant globalųjį maršrutą numatytų teorinių parametrų yra didesnis, tuo ATP ju-
dėjimo nuokrypiai nuo suplanuotojo maršruto yra didesni ir, būtent todėl ATP 
judėjimo metu valdomo parametro – VRPK kampo ��  reikšmės privalo būti 
tikslinamos įvertinant grįžtamuoju ryšiu nuolatos perduodamus duomenis apie 
realų ATP judėjimo greitį �� bei realias VRPK ��  reikšmes. 

 

 
3.16 pav. Eksperimentinių važiavimų rezultatai, kai apribotoje aplinkoje sukama į 

kairę pusę: a) judėjimo maršrutai; b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greičiai �� 
Fig. 3.16. Results of the experimental test drives when the vehicle is turning to the 

left side in the structured environment: a) movement paths; b) angles �� and ��; 
c) velocities �� 

Atsižvelgus į tai, kad 3.15 ir 3.16 paveiksluose matomi ATP judėjimo supla-
nuotais globaliaisiais maršrutais apribotoje aplinkoje dėsningumai yra analogiški 
3.7–3.11 paveiksluose matomiems ATP judėjimo neapribotoje aplinkoje 
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dėsningumams, galima apibendrinti sukurtų valdymo sistemų veikimą planuojant 
globaliuosius judėjimo maršrutus: 

1. Sukurtų valdymo sistemų veikimas planuojant globaliuosius judėjimo 
maršrutus, t. y. planavimo algoritmų veikimas, yra patikimas – tiek 
neapribotose, tiek apribotose aplinkose planuojami globalieji maršrutai 
yra saugūs, tolydūs, vientisi bei techniškai įveikiami. 

2. Nors suplanuoti globalieji maršrutai yra techniškai įveikiami, tačiau 
valdymo sistemoje naudojant tik neadaptyvų valdymo algoritmą, 
daugeliu atvejų negalima užtikrinti stabilaus ir tikslaus ATP judėjimo 
suplanuotais globaliaisiais maršrutais. 

3.4. Judėjimo suplanuotais lokaliaisiais maršrutais 
eksperimentiniai tyrimai ir analizė  
Kaip ir buvo nurodyta šio darbo 2.3.2 poskyryje, eksperimentinio judėjimo 
suplanuotais lokaliaisiais maršrutais metu ATP valdymui buvo naudojama 
neadaptyvi valdymo sistema, paremta duomenų masyvų naudojimu. 

3.4.1. Tiesioje judėjimo atkarpoje esančios kliūties 
 apvažiavimas  
Eksperimentinių tyrimų metu ATP apvažiuojant tiesioje judėjimo atkarpoje esan-
čią statinę kliūtį – signaliniais kūgeliais imituotą automobilį, buvo atliekamas dvi-
gubo judėjimo juostos keitimo manevras. Iš viso atlikti 4 eksperimentiniai važia-
vimai, kurių metu realus ATP judėjimo greitis �$ svyravo tarp 1,5–4 m/s 
(3.17 pav., c dalis). Priešingai nei judėjimo globaliaisiais maršrutais atveju, kai 
vairaračio pasukimo kampinio greičio ���  reikšmė buvo pastovi, ATP judant 
suplanuotais lokaliaisiais maršrutais, vairaračio pasukimo kampinio greičio ���  
reikšmė nuolatos keitėsi (3.17 pav., d dalis). Kadangi taikant sukurtą algoritmą 
planuojamas lokalusis judėjimo maršrutas yra Bezjė kreivė, kuri priklauso marš-
ruto planavimo metu parinktų NT �� iškiliajam apvalkui, todėl judėjimo metu vai-
raračio pasukimo kampinio greičio ���  reikšmės keičiasi priklausomai nuo supla-
nuotos Bezjė kreivės geometrinės formos. Taikant neadaptyvią, duomenų masyvų 
naudojimu paremtą valdymo sistemą, ATP judėjimo realiuoju laiku metu sugene-
ruotos pirminės VRPK ��  reikšmės yra tikslinamos atsižvelgiant į ATP realaus 
judėjimo greičio �$ pokyčius, todėl valdymo proceso metu realus vairaračio pa-
sukimo kampinio greičio ���  reikšmių pokyčio intensyvumas kinta priklausomai 
nuo ATP realaus judėjimo greičio �$ pokyčių, t. y. nuvažiuoto atstumo. Eksperi-
mentinių važiavimų rezultatai yra pateikti 3.17 paveiksle. 
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3.17 pav. Eksperimentinių važiavimų rezultatai, kai buvo atliekamas dvigubo 
judėjimo juostos keitimo manevras: a) judėjimo maršrutai; b) kampai �� ir ��; 

c) judėjimo greičiai ��; d) vairaračio pasukimo kampiniai greičiai ��� 
Fig. 3.17. Results of the experimental test drives when a double lane change 
manoeuvre was being performed: a) movement paths; b) angles �� and ��; 

c) velocities ��; d) angular velocities ���  of the steering wheel turning 

Lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimui naudojant sukurtą planavimo algo-
ritmą, nustatyta vidutinė tiesioje judėjimo atkarpoje esančios kliūties apvažiavimo 
maršruto planavimo trukmė – 0,35 s. Įvertinus tokią lokaliųjų judėjimo maršrutų 
planavimo trukmę, galima teigti, kad sukurtose valdymo sistemose naudojant 
aprašytą planavimo algoritmą, sukurtos valdymo sistemos yra tinkamos lokaliųjų 
judėjimo maršrutų planavimui realiuoju laiku. Vis dėlto, iš 3.17 paveiksle pateiktų 
rezultatų galima matyti, kad eksperimentinių važiavimų metu ATP judėjo netiks-
liai (3.17 pav., a dalis). Baigus judėjimą suplanuotu lokaliuoju maršrutu, judėjimo 
skersine ašimi koordinačių nuokrypis 
� pirmojo eksperimentinio važiavimo metu 
buvo –0,49 m, antrojo važiavimo metu 
� � 0,38 m, trečiojo važiavimo metu  

� � 0,77 m, ketvirtojo važiavimo metu 
� � 0,018 m. Atitinkamai, posūkio 
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kampo apie vertikalią ašį nuokrypis �� pirmojo eksperimentinio važiavimo metu 
buvo –0,37⁰, antrojo važiavimo metu �� = 0,39⁰; trečiojo važiavimo metu  �� = 0,87⁰; ketvirtojo važiavimo metu �� = –0,17⁰. Įvertinus gautus rezultatus 
galima daryti prielaidą, kad realiuoju laiku vykstančio judėjimo metu neadapty-
vios valdymo sistemos veikimas nėra patikimas, jeigu VRPK ��  reikšmių gene-
ravimui bei tikslinimui yra naudojamas tik duomenų masyvas, kuris įvertina 
ATP realaus judėjimo greičio �$ svyravimus, o ne koordinačių nuokrypio vekto-
riaus �� narių ��, 	�, �� reikšmių pokyčius. Išanalizavus 3.17 paveiksle pateiktus 
rezultatus, atsirandantys ATP judėjimo nuokrypiai ir įvardinto VRPK ��  reikšmių 
tikslinimo būdo neveiksmingumas, gali būti paaiškinami tuo, kad judėjimo valdy-
mui naudojant duomenų masyvus, svyruojant ATP judėjimo greičiui ir atsirandant 
judėjimo nuokrypiams ATP vairaračio pasukimo kampinio greičio ���  reikšmių 
pokyčio intensyvumas didėja arba mažėja, tačiau bendrasis generuojamų bei tiks-
linamų VRPK ��  reikšmių pokyčio dėsningumas išlieka analogiškas suplanuota-
jam teoriškai (3.17 pav., b ir d dalys). Tai reiškia, kad judėjimo metu ATP nukry-
pus nuo suplanuotojo maršruto, duomenų masyvų naudojimu paremta valdymo 
sistema nepradės generuoti kitokio dydžio ir / arba priešingą ženklą turinčių 
VRPK ��  reikšmių, todėl ATP ir toliau judės dar labiau nukrypdama nuo supla-
nuotojo judėjimo maršruto (3.17 pav., a dalis), t. y. ATP judėjimas bus nestabilus. 
Atitinkamai, priklausomai nuo realaus judėjimo greičio �$ svyravimų dydžio 
(3.17 pav., c dalis) ir patikslintų VRPK ��  reikšmių (3.17 pav., b dalis), ATP 
judėjimo nuokrypiai nuo suplanuotojo maršruto yra skirtingi, t. y. ATP nuo 
suplanuoto lokaliojo judėjimo maršruto nukrypsta į skirtingas puses (3.17 pav., 
a dalis). Iš 3.17 paveikslo a dalyje pateiktų rezultatų taip pat yra matoma, kad 
ATP mažiausiai nukrypo nuo suplanuoto lokaliojo judėjimo maršruto ketvirtojo 
eksperimentinio važiavimo metu. Tai, kad ketvirtojo eksperimentinio važiavimo 
metu ATP nuo suplanuotojo lokaliojo maršruto nukrypo nedaug (	� = 0,018 m ir �� = –0,17⁰), o judėjimo nuokrypiai susidaro dėl duomenų masyvų naudojimu 
paremtos valdymo sistemos veikimo trūkumų, leidžia teigti, kad sudaryto loka-
liojo judėjimo maršruto planavimo algoritmo veikimas planuojant tiesioje judė-
jimo atkarpoje esančios kliūties apvažiavimo maršrutą yra patikimas, o suplanuoti 
maršrutai yra techniškai įveikiami, saugūs, tolydūs ir vientisi. Net ir nukrypus nuo 
suplanuotojo lokaliojo maršruto, ATP nesusidūrė su kliūtimi ir ją apvažiavo. 

3.4.2. Pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties 
 apvažiavimas vidine posūkio dalimi 
Planuojant pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties apvažiavimo vidine 
posūkio dalimi lokaliuosius judėjimo maršrutus, buvo įvertinta: 

1. Skirtingos posūkio kampo �� reikšmės. Priimtos posūkio kampo �� reikšmės: 45⁰, 75⁰, 90⁰. 
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2. Skirtingos posūkio spindulio �� reikšmės. Priimtos posūkio spindulio �� reikšmės: 12 m, 18 m, 22 m. 
3. Skirtingos kliūties padėtys posūkyje. Priimta, kad statinė kliūtis yra posū-

kio: pradinėje dalyje, vidurinėje dalyje ir galinėje dalyje. 
Analogiškai anksčiau aprašytiems eksperimentiniams bandymams, judant 

kiekvienu iš suplanuotų lokaliųjų maršrutų atlikta po 4 eksperimentinius važiavi-
mus. Iš viso, suplanuotais 27 skirtingais lokaliaisiais kliūties apvažiavimo vidine 
posūkio dalimi maršrutais, atlikti 108 eksperimentiniai važiavimai, kurių metu 
realus ATP judėjimo greitis �$ svyravo tarp 2,5–4 m/s (3.18 pav., c dalis). Vaira-
račio pasukimo kampinio greičio ���  reikšmė keitėsi priklausomai nuo suplanuo-
tos Bezjė kreivės geometrinės formos. Rezultatų analizės metu pastebėta, kad 
nepriklausomai nuo suplanuoto lokaliojo maršruto geometrinių parametrų, visų 
atliktų eksperimentinių ATP važiavimų dėsningumai yra tokie pat – ATP juda 
netiksliai ir nukrypsta nuo suplanuotų lokaliųjų judėjimo maršrutų, t. y. ATP 
judėjimas yra nestabilus. Dėl šios priežasties toliau darbe yra pateikiamas ATP 
eksperimentinių važiavimų rezultatų pavyzdys, kai: posūkio kampas �� = 75⁰, 
posūkio spindulys �� = 18 m, statinė kliūtis buvo posūkio lanko viduryje. 
Likusiųjų atliktų eksperimentinių važiavimų rezultatai yra pateikiami H priede. 

Atliekant eksperimentinius tyrimus nustatyta vidutinė lokaliojo judėjimo 
maršruto, skirto apvažiuoti pastovaus spindulio �� posūkyje esančią kliūtį, plana-
vimo trukmė – 0,44 s. Taigi, tai dar kartą patvirtina anksčiau įvardintą teiginį, kad 
sudarytose neadaptyvioje ir adaptyvioje valdymo sistemose naudojant sukurtą 
planavimo algoritmą, sudarytos valdymo sistemos yra tinkamos lokaliųjų judė-
jimo maršrutų planavimui realiuoju laiku. Eksperimentinių važiavimų metu loka-
liojo judėjimo maršruto planavimo algoritmo veikimo trikdžiai ar algoritmo 
veikimo delsa nepastebėti. Lyginant 3.17 ir 3.18 paveiksluose pateiktų eksperi-
mentinių važiavimų rezultatus, galima matyti, kad tiek ATP apvažiuojant tiesioje 
judėjimo atkarpoje esančią kliūtį (3.17 pav.), tiek ATP vidine posūkio dalimi ap-
važiuojant pastovaus spindulio posūkyje esančią kliūtį (3.18 pav.), duomenų ma-
syvų naudojimu paremtos valdymo sistemos veikimo efektyvumas ir patikimumas 
yra analogiški jau aprašytiems. Nors judėjimo metu vairaračio pasukimo kampi-
nio greičio ���  reikšmių pokyčio intensyvumas buvo tikslinamas realiuoju laiku 
įvertinant ATP judėjimo greičio pokyčius (3.18 pav., c dalis), tačiau ATP vis tiek 
nedaug nukrypo nuo suplanuotojo lokaliojo judėjimo maršruto (�� = 0,8 m ir �� = 0,84⁰). Susidarius judėjimo nuokrypiams ATP ir toliau judėjo nukrypdama 
nuo suplanuoto lokaliojo maršruto (nestabilus judėjimas). Tolimesnis nestabilus 
ATP judėjimas paaiškinamas tuo, kad VRPK ��  reikšmių generavimui bei tiksli-
nimui naudojant sudarytą duomenų masyvą yra atliekamas neadaptyvus ATP val-
dymas, t. y. tikslinant generuojamas VRPK ��  reikšmes neatsižvelgiama į atsi-
randančius ATP judėjimo nuokrypius nuo suplanuotojo maršruto (koordinačių 
nuokrypio vektoriaus �� narių reikšmes). 
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3.18 pav. Eksperimentinių važiavimų rezultatai, kai pastovaus spindulio posūkyje 

esanti kliūtis buvo apvažiuojama vidine posūkio dalimi: a) judėjimo maršrutai; 
b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greičiai ��; d) vairaračio pasukimo kampiniai 

greičiai ���  
Fig. 3.18. Results of the experimental test drives when the obstacle avoidance was 
being performed by the inner side of the constant radius turn: a) movement paths; 

b) angles �� and ��; c) velocities ��; d) angular velocities ���  of the steering 
wheel turning  

Remiantis gautaisiais rezultatais galima teigti, kad lokaliojo judėjimo marš-
ruto geometrinė forma nedaro poveikio duomenų masyvų naudojimu paremtos 
valdymo sistemos veikimo efektyvumui ir patikimumui. Išanalizavus H priede 
pateiktus eksperimentinių važiavimų rezultatus, pastebima ir tai, kad posūkio, 
kuriame yra kliūtis, spinduliui esant mažam (atliktų eksperimentinių važiavimų 
atvejais �� ≤ 12 m), ATP nuokrypiai nuo suplanuoto lokaliojo maršruto tampa 
didesni: daugeliu atvejų judėjimo išilgine ašimi koordinačių nuokrypis 	� ATP 
judėjimo pabaigoje tampa didesniu nei 1 m. Šis pastebėjimas paaiškinamas tuo, 
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kad siekiant saugiai apvažiuoti kliūtį, esančią mažo spindulio posūkyje, ATP ju-
dėjimo erdvė tampa mažesne, todėl VRPK ��  reikšmės bei vairaračio pasukimo 
kampinio greičio ���  reikšmių pokyčio intensyvumas tampa didesniais už reikš-
mes, kurias mechaniškai gali pasiekti AVVĮ. Nors įvardinti didesni ATP judėjimo 
nuokrypiai susidaro dėl mechaninės priežasties, t. y. mechaninių AVVĮ veikimo 
apribojimų, o ne dėl sukurtų algoritmų ar valdymo sistemų trūkumų, tačiau sukur-
tas lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmas galėtų būti patikslintas 
papildomai įvertinant AVVĮ veikimo mechaninius apribojimus. 

Vertinant sudaryto lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algoritmo veikimo 
patikimumą, ypatingai svarbu yra tai, kad visi suplanuoti skirtingi lokalieji marš-
rutai buvo vientisi, tolydūs ir techniškai įveikiami. ATP įveikė suplanuotuosius 
lokaliuosius maršrutus nesusidurdama su kliūtimi (3.18 pav., a dalis), o eksperi-
mentinių važiavimų metu judėjimo nuokrypiai susidarė dėl to, kad realiuoju laiku 
vykstančio judėjimo metu VRPK ��  generavimui bei tikslinimui naudojant duo-
menų masyvą nėra atsižvelgiama į atsirandančius ATP judėjimo nuokrypius arba 
dėl mechaninių AVVĮ veikimo apribojimų. Gautieji eksperimentinių važiavimų 
rezultatai, kai ATP vidine posūkio dalimi apvažiavo pastovaus spindulio posūkyje 
esančią kliūtį, yra svarbūs, kadangi pagrindžia teiginį, kad suformulavus tinkamą 
priklausomybę tarp Bezjė kreivę aprašančių NT ��, penktosios ir aukštesnių eilių 
Bezjė lygtys yra tinkamos vientisų, tolydžių ir techniškai įveikiamų judėjimo 
maršrutų planavimui. Tai reiškia, kad teiginys, kuris buvo iškeltas šio darbo 2.2 
poskyryje, yra pagrindžiamas tiek teorinių, tiek eksperimentinių tyrimų būdu. 
Gautieji eksperimentinių ATP važiavimų rezultatai praktiškai įrodo ir tai, kad su-
formulavus Bezjė kreivių ir greitosios paieškos atsitiktinių tiesių metodų derinį, 
buvo išspręsti Bezjė kreivių metodo trūkumai, susiję su NT �� skaičiaus ir tinkamų 
koordinačių nustatymu. 

3.4.3. Pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties  
apvažiavimas išorine posūkio dalimi 
Planuojant pastovaus spindulio posūkyje esančios stačiakampės statinės kliūties 
apvažiavimo išorine posūkio dalimi lokaliuosius judėjimo maršrutus, įvertintų pa-
rametrų dydžiai ir judėjimo sąlygos buvo tokios pačios, kaip ir planuojant kliūties 
apvažiavimo vidine posūkio dalimi lokaliuosius judėjimo maršrutus. Šių eksperi-
mentinių važiavimų metu buvo pastebėta, kad posūkio, kuriame yra kliūtis, spin-
duliui esant mažam (�� ≤ 12 m), nuokrypis nuo suplanuoto lokaliojo maršruto dėl 
mechaninių AVVĮ veikimo apribojimų tampa ženkliai didesniu: tam tikrais atve-
jais judėjimo išilgine ašimi koordinačių nuokrypis �� ATP judėjimo pabaigoje 
tampa didesniu nei 15 m, judėjimo skersine ašimi koordinačių nuokrypis 	� – di-
desniu nei 20 m, o posūkio kampo apie vertikalią ašį nuokrypis �� – didesniu nei 
30⁰. Dėl šios priežasties, suplanuotųjų lokaliųjų maršrutų atvejais, kai didesni 
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ATP judėjimo nuokrypiai susidarė dėl mechaninių AVVĮ veikimo apribojimų, 
buvo atlikta po 2, o ne po 4 eksperimentinius važiavimus. Iš viso, suplanuotais 27 
skirtingais lokaliaisiais kliūties apvažiavimo išorine posūkio dalimi maršrutais, 
atlikta 90 eksperimentinių važiavimų. ATP eksperimentinių važiavimų rezultatų 
pavyzdys, kai: posūkio kampas �� = 75⁰, posūkio spindulys �� = 18 m, statinė 
kliūtis buvo posūkio lanko viduryje, yra pateikiamas 3.19 paveiksle. Likusiųjų 
atliktų eksperimentinių važiavimų rezultatai yra pateikiami I priede. 

Išanalizavus 3.19 paveiksle pateiktus rezultatus yra pastebimos duomenų ma-
syvų naudojimu paremtos neadaptyvios valdymo sistemos veikimo ypatybės, ap-
rašytos šio darbo 2.3.2, 3.4.1 ir 3.4.2 poskyriuose. Kadangi viso pirmojo eksperi-
mentinio važiavimo metu realus ATP judėjimo greitis �$ buvo mažesnis už 
priimtą teorinę ATP judėjimo greičio �� reikšmę (3.19 pav., c dalis), todėl vaira-
račio pasukimo kampinio greičio ���  reikšmių pokyčio intensyvumas buvo ma-
žesnis už teorinį, o kliūties apvažiavimo manevras truko ilgesnį laiko tarpą (3.19 
pav., b ir d dalys). Įvertinus 3.19 paveiksle pateiktus rezultatus yra aišku, kad ATP 
valdymui taikant sudarytą duomenų masyvų naudojimu paremtą neadaptyvią val-
dymo sistemą, kuri priklausomai nuo ATP judėjimo greičio �� nepertraukiamai 
realiuoju laiku tikslina generuojamas VRPK ��  reikšmes, negalima užtikrinti tiks-
laus ir stabilaus ATP judėjimo suplanuotu lokaliuoju maršrutu (3.19 pav., a dalis). 

Lyginant 3.18 ir 3.19 paveiksluose pateiktus eksperimentinių važiavimų re-
zultatus, kai esant vienodoms judėjimo sąlygoms kliūtis yra apvažiuojama tiek 
vidiniu (3.18 pav.), tiek išoriniu (3.19 pav.) posūkio spinduliais, galima pastebėti, 
kad didesnės teorinės VRPK ��  reikšmės ir didesnės vairaračio pasukimo kampi-
nio greičio ���  reikšmės yra sugeneruojamos, kai kliūtis yra apvažiuojama išori-
niu posūkio spinduliu. Sugeneruojamos didesnės VRPK ��  bei vairaračio pasu-
kimo kampinio greičio ���  reikšmės paaiškinamos tuo, kad pastovaus spindulio 
posūkyje esančią kliūtį apvažiuojant išoriniu posūkio spinduliu, pirmiausiai ATP 
pradeda judėti priešinga, nei pastovaus spindulio posūkio, kuriame yra kliūtis, 
kryptimi (3.19 pav., a ir b dalys). Tik nuo kliūties nutolus nustatytu saugiu atstumu 
ATP pradeda judėti pastovaus spindulio posūkio, t. y. globaliojo judėjimo marš-
ruto, kuriame yra statinė kliūtis, kryptimi. Todėl kliūčiai esant apvažiuotai, 
siekiant užtikrinti ATP grįžimą į judėjimą globaliuoju maršrutu yra generuojamos 
didesnės VRPK ��  bei vairaračio pasukimo kampinio greičio ���  reikšmės. Ati-
tinkamai, pastovaus spindulio posūkyje esančią kliūtį apvažiuojant vidiniu posū-
kio spinduliu, kliūties apvažiavimo metu ATP iš karto pradeda judėti posūkio, 
kuriame yra kliūtis, kryptimi. Todėl VRPK ��  bei vairaračio pasukimo kampinio 
greičio ���  reikšmės yra mažesnės. 

Iš 3.18 ir 3.19 paveiksluose pateiktų rezultatų taip pat yra pastebima, kad 
eksperimentinių ATP važiavimų, atliktų kliūtį apvažiuojant išoriniu posūkio spin-
duliu, dėsningumai yra analogiški eksperimentinių važiavimų dėsningumams, kai 
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kliūtis buvo apvažiuojama vidiniu posūkio spinduliu: vidutinis lokaliojo maršruto 
planavimo laikas – 0,44 s, sudaryto lokaliojo judėjimo maršruto planavimo algo-
ritmo veikimo trikdžiai bei algoritmo veikimo delsa nesusidaro, t. y. sudarytos 
neadaptyvi ir adaptyvi valdymo sistemos yra tinkamos lokaliųjų judėjimo marš-
rutų planavimui realiuoju laiku. Tačiau nors ir nesusiduria su kliūtimi, ATP juda 
nepakankamai tiksliai ir nukrypsta nuo suplanuotų lokaliųjų judėjimo maršrutų. 
 

 
3.19 pav. Eksperimentinių važiavimų rezultatai, kai pastovaus spindulio posūkyje 

esanti kliūtis buvo apvažiuojama išorine posūkio dalimi: a) judėjimo maršrutai; 
b) kampai �� ir ��; c) judėjimo greičiai ��; d) vairaračio pasukimo kampiniai 

greičiai ���  
Fig. 3.19. Results of the experimental test drives when the obstacle avoidance was 
being performed by the outer side of the constant radius turn: a) movement paths; 

b) angles �� and ��; c) velocities ��; d) angular velocities ���  of the steering 
wheel turning 

Teorinės reikšmės 1 važiavimas 2 važiavimas 
3 važiavimas 4 važiavimas 

 $� = 3 m/s 

 �, s 

 �, s  �, s 

 �
 , m 

 

 �
,m

/s 
 
� �,

m 

 
 �
�
,ra

d/
s 

a) b) 

c) d) 

Kliūtis  

Pastovaus spindulio 
posūkis (globalusis  
judėjimo maršrutas) 

 
� �

,
 
� �
,° 



3. AUTONOMINĖS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS JUDĖJIMO... 135 

 

Gautieji eksperimentinių važiavimų rezultatai, kai ATP išorine posūkio 
dalimi apvažiavo pastovaus spindulio posūkyje esančią kliūtį, taip pat dar kartą 
pagrindžia teiginį, kad suformulavus tinkamą priklausomybę tarp Bezjė kreivę 
aprašančių NT ��, penktosios ir aukštesnių eilių Bezjė lygtys yra tinkamos 
vientisų, tolydžių ir techniškai įveikiamų judėjimo maršrutų planavimui. 

Taigi, remiantis 3.17–3.19 paveiksluose bei I priede pateikiamais eksperi-
mentinių važiavimų rezultatais, galima apibendrinti sukurtų valdymo sistemų vei-
kimo dėsningumus, kai yra planuojami lokalieji judėjimo maršrutai. Pastebima, 
kad sukurtų tiek neadaptyvios, tiek adaptyvios valdymo sistemų veikimo dėsnin-
gumai planuojant lokaliuosius judėjimo maršrutus yra analogiški, kaip ir planuo-
jant globaliuosius judėjimo maršrutus: 1. Valdymo sistemų veikimas planuojant 
lokaliuosius judėjimo maršrutus yra patikimas – suplanuoti lokalieji maršrutai yra 
saugūs, tolydūs, vientisi bei techniškai įveikiami; 2. Nors suplanuoti lokalieji 
maršrutai yra techniškai įveikiami, vis dėlto, realiuoju laiku vykstančio ATP 
judėjimo valdymui taikant neadaptyvią valdymo sistemą, kurios veikimas yra 
paremtas tik duomenų masyvo naudojimu, daugeliu atvejų yra negalima užtikrinti 
tikslaus ir stabilaus ATP judėjimo suplanuotais lokaliaisiais maršrutais. 

3.5. Adaptyvios valdymo sistemos veikimo 
efektyvumo ir patikimumo analizė 
Atsižvelgus į 3.3 ir 3.4 poskyriuose pateiktus ATP eksperimentinių važiavimų 
suplanuotais globaliaisiais ir lokaliaisiais judėjimo maršrutais rezultatus, 
pastebima, kad, duomenų masyvų naudojimu paremtos neadaptyvios valdymo 
sistemos veikimas yra patikimesnis už įprastos neadaptyvios valdymo sistemos 
veikimą. Vis dėlto, tiek įprasta neadaptyvi valdymo sistema, tiek duomenų ma-
syvų naudojimu paremta neadaptyvi valdymo sistema negali užtikrinti tikslaus 
ATP judėjimo suplanuotaisiais maršrutais. Šiame poskyryje toliau yra atliekami 
ATP judėjimo suplanuotaisiais maršrutais, taikant neadaptyvias ir adaptyvią 
valdymo sistemas, taip pat sukurtų dviejų naujų Stanlio metodo nepertraukiamo 
derinimo funkcijų veikimo efektyvumo palyginimai. Palyginimai atliekami 
įvertinant po vieną ATP eksperimentinį važiavimą iš aprašytų skirtingų eksperi-
mentinių bandymų: judėjimas sudėtingos geometrinės formos globaliuoju marš-
rutu neapribotoje aplinkoje (3.11 pav.), posūkis į kairę pusę apribotoje aplinkoje 
(3.16 pav.), tiesioje judėjimo atkarpoje esančios statinės kliūties apvažiavimas 
(3.17 pav.), pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties apvažiavimas vidine 
posūkio dalimi (3.18 pav.), pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties apva-
žiavimas išorine posūkio dalimi (3.19 pav.). Gautųjų rezultatų pavyzdžiai, kai 
ATP valdymui buvo naudojama adaptyvi valdymo sistema, yra pateikiami 3.20 ir 
3.21 paveiksluose. Likusieji rezultatai yra pateikiami darbo J priede. 
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3.20 pav. Adaptyvios valdymo sistemos taikymo rezultatai, kai buvo judama 
sudėtingos geometrinės formos globaliuoju maršrutu: a) judėjimo maršrutai; 

b) kampai �� ir ��; c) taikant Stanlio metodą sugeneruotos kampo �� reikšmės; 
d) sugeneruotos derinimo koeficiento � reikšmės 

Fig. 3.20. Results of the application of the adaptive control system when the 
vehicle was moving on a global path of the complex geometrical shape: 

a) movement paths; b) angles �� and ��; c) values of the angle �� generated when 
applying the Stanley's method; d) values of the gain coefficient � 

Įvertinus 3.20 ir 3.21 paveiksluose, taip pat J priede pateiktus rezultatus ga-
lima pastebėti, kad realiuoju laiku vykstančio ATP judėjimo valdymui naudojant 
sudarytą adaptyvią valdymo sistemą: 1. Susidarantys ATP judėjimo nuokrypiai 
yra panaikinami papildomai generuojant atitinkamo dydžio VRPK �� reikšmes 
(3.20 ir 3.21 pav., c dalys); 2. Susidarius nuokrypiams ATP sugrįžta į judėjimą 
suplanuotaisiais maršrutais, t. y. ATP judėjimas yra stabilus ir tikslus (3.20 ir 
3.21 pav., c dalys). Naudojant sudarytą adaptyvią valdymo sistemą papildomi 
ATP judėjimo nuokrypiai nuo suplanuotųjų maršrutų nesusidaro. Taigi, 
tarpusavyje lyginant sukurtų valdymo sistemų veikimą, yra aišku, kad atliekant 
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realiuoju laiku vykstančio ATP judėjimo valdymą, adaptyvi valdymo sistema 
veikia efektyviau ir patikimiau tiek už įprastą neadaptyvią valdymo sistemą, tiek 
duomenų masyvo naudojimu paremtą neadaptyvią valdymo sistemą. Atitinkamai, 
gautieji rezultatai įrodo anksčiau įvardintą teiginį, kad stabilus ir tikslus ATP 
judėjimas suplanuotaisiais globaliaisiais bei lokaliaisiais maršrutais gali būti 
užtikrintas tik taikant adaptyvias valdymo sistemas, kurios vykstančio valdymo 
proceso metu įvertina susidarančius ATP judėjimo nuokrypius nuo suplanuotųjų 
maršrutų. 

 

 
3.21 pav. Adaptyvios valdymo sistemos taikymo rezultatai, kai buvo atliekamas 
dvigubo judėjimo juostos keitimo manevras: a) judėjimo maršrutai; b) kampai 

�� ir ��; c) taikant Stanlio metodą sugeneruotos kampo �� reikšmės; 
d) sugeneruotos derinimo koeficiento � reikšmės 

Fig. 3.21. Results of the application of the adaptive control system when a 
double lane change manoeuvre was being performed: a) movement paths; 
b) angles �� and ��; c) values of the angle �� generated when applying the 

Stanley's method; d) values of the gain coefficient � 
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Nors naudojant adaptyvią valdymo sistemą bei nepertraukiamam Stanlio me-
todo derinimui taikant sudarytas tiek tiesinę (2.69 išraiška), tiek netiesinę (2.70 ir 
2.71 išraiškos) derinimo funkcijas, susidarius nuokrypiams ATP sugrįžta į judė-
jimą suplanuotaisiais maršrutais, tačiau galima pastebėti, kad ATP judėjimas yra 
tikslesnis bei ATP greičiau sugrįžta į judėjimą suplanuotuoju maršrutu, kai Stanlio 
metodo derinimui yra taikoma netiesinė derinimo funkcija. Tai, kad ATP judėji-
mas yra tikslesnis taikant netiesinę Stanlio metodo derinimo funkciją paaiškinama 
tuo, kad taikant šią derinimo funkciją sugeneruojamos derinimo koeficiento � 
reikšmės yra didesnės (3.20 ir 3.21 pav., d dalys), todėl ir sugeneruojamos VRPK �� reikšmės taip pat yra didesnės (3.20 ir 3.21 pav., d dalys). Kaip ir buvo nusta-
tyta šio darbo 2.3.3 poskyryje – didėjant derinimo koeficiento � reikšmėms, didėja 
ir Stanlio metodo veikimo efektyvumas: generuojamos didesnės VRPK �� reikš-
mės, todėl Stanlio metodas efektyviau reaguoja į išorinių trikdžių daromą poveikį. 
Adaptyvioje valdymo sistemoje panaudoto Stanlio metodo derinimui taikant ne-
tiesinę derinimo funkciją, dėl generuojamų didesnių derinimo koeficiento � reikš-
mių aiškiau yra pastebimi ir nežymūs susidarantys generuojamų VRPK �� reikš-
mių svyravimai (3.20 ir 3.21 pav., c dalys). Taikant sudarytą tiesinę Stanlio 
metodo derinimo funkciją, generuojamų VRPK �� reikšmių svyravimai nepaste-
bimi. Vis dėlto, kadangi sudarytoje adaptyvioje valdymo sistemoje Stanlio me-
todo generuojamos VRPK �� reikšmės yra sudedamos su pirminėmis VRPK � 
reikšmėmis, tokiu būdu patikslinant ATP valdymui generuojamas galutines 
VRPK ��  reikšmes (2.28 pav.), o atsirandantys svyravimai yra nežymūs, todėl 
neigiamas atsirandančių nežymių VRPK �� reikšmių svyravimų poveikis rea-
liuoju laiku vykstančiam ATP judėjimui nėra pastebimas. Vertinant adaptyvios 
valdymo sistemos patikimumą, tai reiškia, kad valdymo sistemoje naudojant 
netiesinę derinimo funkciją, valdomos sistemos stabilumas mažėti nepradeda. 
Reikšminga įvardinti ir tai, kad taikant tiesinę ir netiesinę Stanlio metodo 
derinimo funkcijas, sugeneruotų derinimo koeficiento � reikšmių �� ir �� kreivės 
yra panašios į veidrodinį geometrinį atspindį, tačiau judėjimo pradžioje ir pabai-
goje mažėjant ATP judėjimo greičiui �$ pastebimi derinimo koeficiento reikšmių �� šuoliai. Derinimo koeficiento reikšmių �� šuoliai paaiškinami remiantis 2.27 
paveiksle pavaizduotais duomenimis. 2.27 paveiksle, kuris apibūdina sudarytos 
netiesinės derinimo funkcijos veikimą, yra matoma, kad ATP judėjimo greičio �� reikšmei tampant mažesnei už 1,425 m/s, derinimo koeficiento � reikšmės pra-
deda didėti. Kuo judėjimo greičio reikšmė yra mažesnė, tuo derinimo koeficiento 
reikšmė yra didesnė (2.27 pav.). Tokiu būdu yra užtikrinamas adaptyvios valdymo 
sistemos bei Stanlio metodo veikimo efektyvumas, kai ATP judėjimo greičio 
reikšmės yra labai mažos ir artimos nuliui. Kuo ATP įsibėgėjimas ar stabdymas 
bus intensyvesnis, tuo intensyvesnis bus ir derinimo koeficiento � reikšmių ma-
žėjimas ir didėjimas. Atitinkamai, 3.21 paveikslo d dalyje, pateiktame pavyzdyje, 
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derinimo koeficiento � reikšmės �� ATP judėjimo pabaigoje nepradėjo didėti, ka-
dangi manevro pabaigoje ATP judėjimo greitis nebuvo pasiekęs 1,425 m/s ribos. 
Taigi, 3.20 ir 3.21 paveiksluose matomi derinimo koeficiento reikšmių �� šuoliai 
yra ne adaptyvios valdymo sistemos veikimo trūkumas, tačiau privalumas, užtik-
rinantis efektyvų ATP valdymą esant mažiems judėjimo greičiams. Analizuojant 
adaptyvios valdymo sistemos veikimą, kai jos derinimui buvo naudojamos tiesinė 
ir netiesinė derinimo funkcijos, taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad adaptyvi 
valdymo sistema ir Stanlio metodas veikia realiuoju laiku be jokios delsos, t. y. 
valdymo procesas nėra vėluojantis. Sukurtos tiesinė ir netiesinė Stanlio metodo 
derinimo funkcijos neturi poveikio adaptyvios valdymo sistemos kompiuterinių 
resursų poreikiui bei atliekamų skaičiavimų trukmei. Atsižvelgus į derinimo 
koeficiento � reikšmių �� ir �� daromą poveikį sukurtos adaptyvios valdymo 
sistemos veikimo efektyvumui, galima teigti, kad sudarytos adaptyvios valdymo 
sistemos veikimo efektyvumas bus didesnis, o ATP judėjimas suplanuotuoju 
maršrutu tikslesnis, Stanlio metodo derinimui naudojant sudarytą netiesinę 
derinimo funkciją. 

Įvertinus 3.20 paveikslo b dalyje, pateiktus rezultatus yra pastebimas ir suda-
rytos adaptyvios valdymo sistemos veikimo netikslumas. Kadangi naudojant su-
darytą adaptyvią valdymo sistemą galutinės VRPK ��  reikšmės yra gaunamos 
sumuojant Stanlio metodo generuojamas VRPK �� reikšmes su pirminėmis 
VRPK � reikšmėmis, todėl tam tikrais judėjimo atvejais gautoji ��  suma, t. y. 
galutinės VRPK ��  reikšmės gali viršyti maksimalų techniškai įmanomą ATP 
VRPK ����. Šis netikslumas galėtų būti išspręstas adaptyvioje valdymo siste-
moje įvertinant tai, kad Stanlio metodo generuojamų VRPK �� reikšmių ir pirmi-
nių VRPK � reikšmių suma negali būti didesnė už maksimalią techniškai įma-
nomą ATP VRPK ����. Generuojant per dideles galutines VRPK ��  reikšmes 
mažėja adaptyvios valdymo sistemos veikimo efektyvumas. ATP negalint tech-
niškai pasiekti numatytos galutinės VRPK ��  reikšmės, koordinačių nuokrypio 
vektoriaus �� narių ��, 	�, �� reikšmės ilgesnį laiko tarpą konverguos link nulių, 
tačiau ATP vis tiek pradės judėti suplanuotuoju maršrutu be nuokrypių. Tai 
paaiškinama tuo, kad Stanlio metodas VRPK �� reikšmes nuolatos generuoja ir 
tikslina įvertinant koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių 	� bei �� reikšmių 
pokytį, todėl koordinačių nuokrypio vektoriaus �� narių konvergavimui link nulių 
esant lėtesniam nei numatyta, bus pradėtos generuoti atitinkamo dydžio VRPK �� 
reikšmės, iki kol ATP vėl pradės judėti suplanuotuoju maršrutu. 

Atsižvelgus į tyrimų metu gautuosius rezultatus, apibendrinant galima teigti, 
kad sudaryti maršrutų planavimo algoritmai yra tinkami techniškai įveikiamų 
lokaliųjų ir globaliųjų judėjimo maršrutų planavimui, o taikant sudarytą adaptyvią 
ATP valdymo sistemą bei tiesinę ar netiesinę Stanlio metodo derinimo funkcijas, 
yra užtikrinamas stabilus, tikslus ir saugus ATP judėjimas suplanuotaisiais marš-
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rutais, esant sąlyginai nedideliam judėjimo greičiui (�� ≤ 5 m/s). Vertinant sukur-
tos adaptyvios valdymo sistemos taikymo galimybes ATP, išanalizavus atliktų 
tyrimų rezultatus galima teigti, kad sukurta sistema yra tinkama judėjimo 
maršrutų planavimui ir skirtingų ATP skersinio judėjimo valdymui be žmogiškųjų 
įsikišimų, kai ATP judėjimas suplanuotais maršrutais vyksta sąlyginai nedideliu 
judėjimo greičiu, o kitų eismo dalyvių (pėsčiųjų, dviratininkų ar kitų transporto 
priemonių) judėjimas gali būti nevertinamas. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, 
kad: 1. Sukurtą adaptyvią valdymo sistemą taikant skirtingose ATP, siekiant 
užtikrinti efektyvų Stanlio metodo derinimą, turėtų būti patikslinta santykio 3� ��⁄  
reikšmė; 2. Sukurta adaptyvi valdymo sistema netinkama judėjimo maršrutų pla-
navimui ir autonominio judėjimo valdymui be žmogiškųjų įsikišimų, kai norima 
judėti specialiomis sąlygomis, pavyzdžiui, ties dinaminio stabilumo riba. Remian-
tis atliktų teorinės ir eksperimentinės analizių rezultatais išskirtos pagrindinės 
savybės, privalumai bei trūkumai, kurie apibūdina sukurtos adaptyvios valdymo 
sistemos veikimą, yra pateikiami 3.3 lentelėje. 
3.3 lentelė. Sukurtos adaptyvios valdymo sistemos savybės, privalumai ir trūkumai 
Table 3.3. Properties, advantages and drawbacks of the developed adaptive control 
system 

Posistemė Savybės Privalumai Trūkumai 

Globaliųjų  
judėjimo 
 maršrutų  
planavimo  
posistemė 

Maršrutai planuojami 
statinėje judėjimo aplin-
koje, kurioje nėra kliūčių 

Maršrutai sudaromi iš 
tiesių bei apskritiminių 

kreivių 
Vidutinė maršruto  

tiesė – apskritiminė 
kreivė – tiesė (3 NT)  

planavimo (skaičiavimo) 
trukmė – 9 s 

Planuojami maršru-
tai yra vientisi, toly-
dūs, techniškai įvei-

kiami ir saugūs 
Įvertinami judėjimo 
aplinkos geometri-

niai apribojimai 
Gali būti taikoma 

apribotose ir neapri-
botose aplinkose 
Įvertinami ATP 

techniniai  
apribojimai 

Informacija apie  
judėjimo aplinką 

turi būti žinoma iš 
anksto 

Kompiuterinių  
resursų poreikis ir 

skaičiavimų trukmė 
priklauso nuo marš-
ruto sudėtingumo 

Maršrutai priklauso 
nuo NT koordinačių 

parinkimo 
Ribotas veikimas 

realiuoju laiku 

Lokaliųjų  
judėjimo  
maršrutų  

planavimo  
posistemė 

Maršrutai sudaromi iš 
Bezjė kreivių ir yra 

aprašomi NT 

Planuojami maršru-
tai yra vientisi, toly-
dūs, techniškai įvei-

kiami ir saugūs 
Įvertinamos statinės 
ir dinaminės kliūtys 

Netinkamas kliūčių, 
esančių kintančio 

spindulio kreivėse, 
apvažiavimui 
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3.3 lentelės pabaiga  
Posistemė Savybės Privalumai Trūkumai 

 

Vidutinė maršruto tie-
sioje judėjimo 

atkarpoje esančios kliū-
ties apvažiavimui plana-

vimo (skaičiavimo) 
trukmė – 0,35 s 

Vidutinė maršruto pasto-
vaus spindulio posūkyje 

esančios kliūties  
apvažiavimui planavimo 

(skaičiavimo)  
trukmė – 0,44 s 

Gali būti taikoma 
apribotose ir neapri-

botose aplinkose 
Maršrutas planuoja-
mas realiuoju laiku 
Mažas kompiuteri-
nių resursų poreikis 
ir trumpa skaičia-

vimų trukmė 

Vertinamos tik  
tiesioje judėjimo  

atkarpoje esančios 
dinaminės kliūtys 

Kliūtims esant pas-
tovaus spindulio 
posūkyje neverti-

nami aplinkos  
geometriniai  
apribojimai 

Adaptyvaus  
valdymo  

posistemė 

Teorinė derinimo  
funkcijų efektyvaus  

veikimo riba: 
 0 


� ≤ �� ≤ 9 
�  
Eksperimentinė valdymo 
sistemos efektyvaus vei-

kimo riba: 
 0 


� ≤ �� ≤ 5 
�  
Taikoma vairuojamųjų 
ratų pasukimo kampo 

valdymui 
Valdymas atliekamas tai-
kant trijų valdymo algo-

ritmų derinį 

Užtikrina tikslų ir 
stabilų ATP judė-
jimą, kai judėjimo 
greitis yra ≤ 5 m/s  
Galimas tiesinis ir 

netiesinis derinimas, 
kai ATP judėjimo  
greitis yra ≤ 9 m/s 
Valdymas atlieka-

mas realiuoju laiku, 
nėra valdymo delsos 
Mažas kompiuteri-
nių resursų poreikis 

 

Nevertinami  
dinaminiai judėjimą  

apibūdinantys  
parametrai 

Netinkama autono-
minio judėjimo val-
dymui, kai judėjimo 
greitis yra > 5 m/s 

Netinkama judėjimo 
greičio valdymui 

Netiesinės derinimo 
funkcijos daugiana-

rių reikšmės turi 
būti tikslinamos  
atsižvelgiant į  
konkrečią ATP 

 
Atsižvelgus į rezultatus, kurie buvo gauti atliekant teorinę ir eksperimentinę 

sukurtų judėjimo maršrutų planavimo algoritmų bei ATP valdymo sistemų vei-
kimo dėsningumų analizę, disertacijoje aprašomą tyrimą yra numatoma vystyti 
toliau ir sukurtoje adaptyvioje valdymo sistemoje įvertinti ATP judėjimą apibūdi-
nančius dinaminius parametrus: padangų generuojamas skersines ir išilgines kon-
taktines jėgas, masių inercijos momentus, potencinę ir kinetinę energijas, padangų 
deformacijas ir t. t. Siekiant atlikti tokio tipo patobulinimus, sukurta adaptyvi 
valdymo sistema turėtų būti naudojama kartu su detaliais dinaminiais horizonta-
liųjų bei vertikaliųjų jėgų matematiniais ATP modeliais, papildomai turėtų būti 
naudojami ATP judėjimo greičio valdymo algoritmai, o visa valdymo sistema 
papildoma naujomis valdymo sąlygomis ir apribojimais. Tokiu būdu sukurta 
adaptyvi skersinio judėjimo valdymo sistema būtų pritaikoma ATP judėjimui 
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didesniais greičiais (> 5 m/s), taip pat judėjimui skirtingomis kelio dangomis ir 
skirtingais režimais, pavyzdžiui – pradėjus slysti ar judant ties dinaminio 
stabilumo riba. 

3.6. Trečiojo skyriaus išvados 
1. Atlikus autonominės kelių transporto priemonės prototipe panaudotos 

nuosekliosios duomenų perdavimo sąsajos eksperimentinius tyrimus 
nustatyta, kad sklandus duomenų perdavimas grįžtamuoju ryšiu yra 
užtikrinamas, kai siunčiamų duomenų atnaujinimo dažnis yra 10 Hz, o 
gaunamų duomenų atnaujinimo dažnis yra 100 Hz. 

2. Nustatyta, kad globaliųjų judėjimo maršrutų planavimui taikant sudarytą 
Dubinso tiesių bei apskritiminių kreivių ir genetinio programavimo 
metodų derinį, sprendžiamame optimizavimo uždavinyje netikslinga 
apriboti galimą Dubinso tiesių bei apskritiminių kreivių derinių skaičių.  
Pastebėta, kad globaliojo judėjimo maršruto planavimui naudojant tik 
keturis Dubinso tiesių bei apskritiminių kreivių derinius, suplanuotą 
globalųjį maršrutą sudaro perteklinis tiesių skaičius. 

3. Atlikus autonominio judėjimo suplanuotais lokaliaisiais maršrutais 
eksperimentinius tyrimus, pastebėta, kad Bezjė kreivę apibūdinančių na-
vigacinių taškų išraiškose įvertinus autonominės kelių transporto priemo-
nės judėjimo greitį, minimalų išilginį saugų atstumą iki kliūties, judėjimo 
aplinkos geometrinius apribojimus ir kliūties buvimo vietą, lokalieji 
maršrutai, suplanuoti taikant penktosios ir aukštesnių eilių Bezjė lygtis, 
yra vientisi, tolydūs ir techniškai įveikiami. 

4. Nustatyta, kad autonominės kelių transporto priemonės valdymui taikant 
sudarytus neadaptyvius valdymo algoritmus nėra užtikrinamas tikslus ir 
stabilus autonominis judėjimas suplanuotaisiais maršrutais. Gautieji 
maksimalūs autonominio judėjimo nuokrypiai nuo suplanuotųjų 
maršrutų skersine ir išilgine kryptimis siekia daugiau nei po 15 m, o mak-
simalus posūkio kampo apie vertikalią ašį nuokrypis – daugiau nei 30⁰. 

5. Nustatyta, kad autonominio judėjimo valdymui taikant sudarytą adapty-
vią valdymo sistemą, judėjimo skersine kryptimi ir posūkio kampo apie 
vertikalią ašį nuokrypiai konverguoja link nulių ir galiausiai išnyksta. 
Užtikrinamas stabilus autonominis judėjimas, kadangi pasibaigus 
trikdančiajam poveikiui judėjimo nuokrypiai tampa lygūs nuliams.
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Bendrosios išvados 

1. Atlikus eksperimentinę sudaryto Dubinso tiesių bei apskritiminių krei-
vių ir genetinio programavimo metodų derinio analizę, nustatyta, kad 
globaliojo maršruto, kuris yra aprašomas trimis navigaciniais taškais, 
vidutinė planavimo trukmė yra 9 s. Didėjant globalųjį maršrutą apra-
šančių navigacinių taškų skaičiui, didėja ir maršruto planavimo 
trukmė: 4 navigaciniai taškai – 10,5 s; 6 navigaciniai taškai – 20 s. 
Eksperimentiniais tyrimais taip pat nustatyta, kad autonominiam judė-
jimui vykstant sąlyginai nedideliu greičiu (≤ 5 m/s), sudarytas 
planavimo metodų derinys yra tinkamas vientisų, tolygių ir techniškai 
įveikiamų globaliųjų judėjimo maršrutų planavimui. 

2. Teoriniais ir eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad Bezjė kreivę 
apibūdinantiems navigaciniams taškams tarpusavyje nepersidengiant, 
o navigacinių taškų išraiškose įvertinus autonominį judėjimą apibūdi-
nančius parametrus, penktosios ir aukštesnių eilių Bezjė lygtys gali 
būti taikomos autonominių kelių transporto priemonių lokaliųjų judė-
jimo maršrutų planavimui. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad 
sudarytas planavimo metodų derinys veikia realiuoju laiku. Lokaliojo 
judėjimo maršruto, skirto apvažiuoti tiesioje judėjimo atkarpoje 
esančią kliūtį, vidutinė planavimo trukmė – 0,35. Maršruto, skirto 
apvažiuoti pastovaus spindulio posūkyje esančią kliūtį – 0,44 s. 
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3. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad autonominės kelių trans-
porto priemonės judėjimo greičiui svyruojant nuo 1 m/s iki 5 m/s ir 
valdymui taikant neadaptyvią valdymo sistemą, daugeliu atvejų nega-
lima užtikrinti tikslaus ir stabilaus autonominio judėjimo suplanuotai-
siais globaliaisiais bei lokaliaisiais maršrutais. Nustatytas vidutinis 
judėjimo nuokrypių dydis skersine ir išilgine kryptimis – apie 1 m, 
vidutinis posūkio kampo apie vertikalią ašį nuokrypio dydis – apie 1⁰. 

4. Adaptyvus skersinio judėjimo valdymo algoritmas sudarytas panau-
dojus Stanlio metodą. Atlikus teorinius tyrimus nustatyta, kad sukurtų 
tiesinės ir netiesinės Stanlio metodo derinimo funkcijų efektyvaus 
veikimo ribos yra nuo 0 m/s iki 9 m/s. Atlikus eksperimentinius tyri-
mus nustatyta, kad autonominės kelių transporto priemonės judėjimo 
greičiui neviršijant 5 m/s ribos, tikslus ir stabilus judėjimas suplanuo-
taisiais maršrutais yra užtikrinamas Stanlio metodo derinimui taikant 
tiek tiesinę, tiek netiesinę derinimo funkcijas. 

5. Palyginus Stanlio metodo derinimui sukurtų tiesinės ir netiesinės 
derinimo funkcijų generuojamas derinimo koeficiento reikšmes, nus-
tatyta, kad autonominės kelių transporto priemonės greičiui esant ma-
žesniam, nei 1,425 m/s, netiesinės derinimo funkcijos generuojamos 
derinimo koeficiento reikšmės pradeda didėti. Todėl naudojant suda-
rytą netiesinę derinimo funkciją yra užtikrinamas didesnis Stanlio 
metodo veikimo efektyvumas, kai judėjimo greitis yra mažesnis, nei 
1,425 m/s. Kita priežastis, dėl kurios Stanlio metodo veikimo efekty-
vumas yra didesnis taikant netiesinę derinimo funkciją – netiesinė de-
rinimo funkcija generuoja didesnes derinimo koeficiento reikšmes, nei 
tiesinė derinimo funkcija. Nustatyta, kad kuo judėjimo greitis yra ma-
žesnis, tuo skirtumas tarp derinimo koeficiento reikšmių, sugeneruotų 
taikant netiesinę ir tiesinę derinimo funkcijas, yra didesnis. 

6. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad naudojant sudarytą skersinio 
judėjimo adaptyvią valdymo sistemą, sąlyginai nedideliu greičiu vyks-
tančio judėjimo metu (≤ 5 m/s) autonominei kelių transporto priemo-
nei nukrypus nuo suplanuotojo maršruto, Stanlio metodas pradeda ge-
neruoti nuokrypių, judėjimo greičio ir derinimo koeficiento dydžiams 
proporcingas vairuojamųjų ratų pasukimo kampo reikšmes ir autono-
minė kelių transporto priemonė sugrįžta į judėjimą suplanuotuoju 
maršrutu. Nustatyta skersinio judėjimo adaptyvios valdymo sistemos 
veikimo riba, kuriai esant yra užtikrinamas techniškai įveikiamų 
judėjimo maršrutų planavimas bei stabilus ir tikslus autonominis 
judėjimas, yra nuo 0 m/s iki 5 m/s. 
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Summary in English 

Introduction 
Formulation of the Problem 
One of the main systems of the autonomous road vehicle, on which the possibilities for 
autonomous movement depend, is the control system. In scientific works, a lot of attention 
is still being paid to the development of non-adaptive control systems which consist of 
single individual planning and control methods. The main drawback of non-adaptive con-
trol systems is that the control in such systems is done based on the change of the values 
of the control signals. This means that the operation of non-adaptive control systems is 
reliable and effective only when the autonomous movement conditions are specific and 
known in advance. In order to ensure the safety of the autonomous movement in public 
traffic, when the movement conditions are changing, the application of non-adaptive con-
trol systems is not appropriate. Due to this reason, it is important to develop and apply 
control systems which would be suitable for controlling autonomous movement under 
changing movement conditions. 
Relevance of the Thesis 
The safety of autonomous movement under changing movement conditions directly 
depends on the characteristics of the control system. With the control system not assessing 
the quality of the control results and the parameters which describe the movement and its 
environment, in most cases it will not be possible to ensure a safe autonomous movement. 



158 SUMMARY IN ENGLISH 
 

 

The usage of an adaptive control system in an autonomous road vehicle allows to 
assess the occurring deviations from the planned path in real-time. This way a more accu-
rate control of the autonomous movement is ensured as the control signals are generated 
based on the actual movement coordinates of the autonomous road vehicle. By using the 
information about the velocity and environment of the movement obtained from the sen-
sors in the autonomous road vehicle when planning the movement paths and tuning the 
control system, the adaptation of the control system to unexpected changes in the move-
ment conditions is ensured as well. The adaptation of the control system to changes in the 
movement conditions, while constantly adjusting the generated values of the control 
signals, would improve the safety of autonomous movement under changing movement 
conditions, for example, when driving in public traffic. 
Object of the Research 
The object of the research – an adaptive control system of the lateral movement of an 
autonomous road vehicle. 
Aim of the Thesis 
After completing the mathematical modelling and the experimental research, to develop 
an adaptive control system of the lateral movement of an autonomous road vehicle that 
would ensure the planning of technically feasible paths and an accurate and stable 
autonomous movement under different movement conditions. 
Tasks of the Thesis 
To achieve the aim of the thesis, the following tasks were set: 

1. To perform an analysis of the current path planning and control algorithms 
while taking into consideration that the autonomous road vehicle is a multi-
disciplinary research object. 

2. To develop algorithms for local and global path planning which would ensure 
the planning of safe and technically feasible paths. 

3. To develop a control algorithm for the lateral movement of the autonomous 
vehicle that would be able to in real-time evaluate the parameters describing 
the movement on the planned paths, would adjust the control variables and 
would be able to ensure a stable and accurate path movement on the planned 
paths. 

4. To ensure the data transfer and relation between the path planning and the 
lateral movement control algorithms. 

5. To perform experimental research of the movement of the autonomous road 
vehicle on the planned paths and, based on the obtained data of the experi-
mental research, to analyse the reliability of the operation of the adaptive con-
trol system. 

Research Methodology 
Theoretical and experimental research methods are applied. The mathematical modelling, 
development of the path planning and control algorithms, development of the data transfer 
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system, analysis of the applied methods and the developed algorithms, as well as the pro-
cessing of the data, were all performed using the software package MATLAB / Simulink. 
The experimental research was performed using a first level autonomous road vehicle 
prototype, which had an automated steering wheel control device, a programmable micro-
controller Arduino, a computer with the software package MATLAB / Simulink and a 
dynamic parameter measuring equipment Corrsys-Datron installed. 
Scientific Novelty of the Thesis 
While preparing this dissertation, these new results for the transport engineering science 
were obtained: 

1. Original hybrid global and local path planning algorithms, whose operation 
is based on the application of the combination of different planning methods, 
were developed. 

2. The influence of the gain coefficient and the velocity of the autonomous road 
vehicle on the oscillations of the values of the steering angle, generated by 
the Stanley's method, was determined. 

3. The functional dependence of the gain coefficient of the Stanley's method and 
the velocity of the autonomous road vehicle was formed. After assessing the 
formed functional dependence, linear and non-linear gain functions of the 
Stanley's method were developed. 

4. The serial data communication system was applied to the controlling of the 
autonomous road vehicle prototype. The optimal frequency values of the data 
transfer in real-time were determined. 

5. An original closed-loop adaptive control system was developed, which 
generates control signals in real-time based on the values of the parameters 
describing autonomous movement and the results of the control process. The 
efficiency of the developed control system was proved by experimental re-
search: at relatively low movement velocities (� ≤ 5 m/s) the control system 
is suitable for the control of different autonomous road vehicles when they 
are moving on various planned paths. 

Practical Value of the Research Findings 
The obtained research results allow to expand the knowledge about the autonomous move-
ment, when the movement velocity of the autonomous road vehicle changes and does not 
match with the anticipated theoretical movement velocity. Such knowledge is especially 
important when improving the control systems of the autonomous road vehicles. 

The formed functional dependence of the gain coefficient of the Stanley's method 
and the velocity of the autonomous road vehicle can be used seeking to improve the Stan-
ley's method. Respectively, the developed gain functions of the Stanley's method are suit-
able for the efficient tuning of the Stanley's method, regardless of the control system of 
the autonomous road vehicle that the Stanley's method will be used in. The developed 
closed-loop adaptive control system can be applied to the path planning of autonomous 
road vehicles of various levels and to the control of the autonomous movement (steering 
angle) without human interventions, when the movement velocity is relatively low. 
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Defended Statements 
1. The application of single individual methods and non-adaptive control sys-

tems to the control of the autonomous movement is not appropriate as in most 
cases it will not be possible to ensure the planning of technically feasible 
paths and a stable and accurate movement on the planned paths when the 
movement conditions are changing. 

2. After evaluating the parameters describing the autonomous movement in the 
expressions of the waypoints, which describe the Bézier curve, and 
formulating the functional dependency between the chosen waypoints, the 
fifth and higher order Bézier equations are suitable for the planning of 
continuous and technically feasible paths. 

3. When performing the tuning of the adaptive control system during the move-
ment in real time, the tuning must be performed continuously while assessing 
the relation between the results of the control process and the parameters 
describing the movement of the autonomous road vehicle. 

Approval of the Research Findings 
Eight research papers on the subject of the dissertation have been published: two – in 
scientific journals included in the Clarivate Analytics Web of Science database (Skačkaus-
kas, Sokolovskij 2019; Skačkauskas, Sokolovskij 2018a); two – in other peer-reviewed 
journals (Skačkauskas, Sokolovskij 2018b; Skačkauskas et al. 2017a); four – in peer-re-
viewed proceedings of international conferences (Skačkauskas et al. 2020; Skačkauskas 
et al. 2018; Skačkauskas et al. 2017b; Skačkauskas et al. 2016). 

The results of the research performed in the dissertation have been published in seven 
science conferences and seminar in Lithuania and abroad: 

‒ In the international conference Vision Zero for Sustainable Road Safety in 
Baltic Sea Region 2019, in Tallinn (Estonia); 

‒ In the international conference Reliability and Statistics in Transportation 
and Communication 2019, in Riga (Latvia); 

‒ In the international conference Transport Means 2018, in Trakai; 
‒ In the international conference Reliability and Statistics in Transportation 

and Communication 2018, in Riga (Latvia); 
‒ In the international doctoral seminar Sci-Bi: Digitalization in Logistics and 

Transport at the Institute of Transport and Telecommunications (Riga, 
Latvia) 16 October 2018; 

‒ In the international conference Transport Means 2017, in Juodkrantė; 
‒ In the international conference Transport Means 2016, in Kaunas. 

Structure of the Dissertation 
The dissertation consists of an introduction, three chapters and general conclusions. There 
are also thirteen annexes. 

The scope of the work is 173 pages without the annexes, 86 numbered equations, 
53 figures and 9 tables are used in the text. 116 literature sources were used. 
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1. Literature Review of the Control and Movement Patterns of 
Autonomous Road Vehicles 
The research field of the autonomous road vehicles (ARVs) is a quite recent research field, 
which emerged only in the 1980's. Although the research field of the ARVs has been very 
active since its beginning, for a long period of time there was no clear description of what 
an actual ARV is. Only in 2014 the term of the ARV was defined by SAE and currently 
we have six levels of vehicles' autonomy (SAE J3016 2014). It is important to note that 
Chappel (1983) was one of the first researchers, which described the ARVs as a multidis-
ciplinary research object and noted that the ARVs consist of different systems. The most 
important system of the ARV – control system. Based on (Kala 2016) it can be stated that 
the development of the ARV control system is a continuous process, which includes these 
stages: 1. Sensing and perception; 2. Planning and 3. Control. Also, based on Amer et al. 
(2017), it can be noted that the control system of the ARV consists of the mathematical 
vehicle model, path planning algorithm and control algorithm. Each of these development 
stages have their own research problems. 

According to (Amer et al. 2017), the vehicle model usually plays a crucial role while 
developing a control system. Mathematical models used for capturing the dynamics of the 
ARV should provide a fairly reliable proportion between model accuracy and simplifica-
tions / made assumptions. In the research works, during the modelling, it is assumed that 
the ARV is a non-holonomic system. Thus, while developing control systems, three types 
of ARVs mathematical models can be used: geometric, kinematic and dynamic. In general, 
the geometric models are too limited and inaccurate; the dynamic model requires too many 
computational resources and many additional parameters; the kinematic models are the 
most popular in the research field of the ARVs. In many cases, while developing an ARVs 
control system, a simplified kinematic vehicle model is being used – the bicycle model. 
While taking into consideration the planning stage, Zhang et al. (2018a) noted that as a 
key module to the control system, path planning algorithms play an important role in 
guaranteeing ride safety and comfort by generating smooth, dynamically feasible, colli-
sion-free paths, in which an ARV should move. There are various classical and heuristic 
path planning approaches. However, due to the reason that each of the classical and heu-
ristic path planning approaches has its own limitations, one individual algorithm cannot 
ensure an optimal, i.e., a dynamically feasible and smooth, collision-free, etc. path (Mac 
et al. 2017). Thus, the main research problem in the case of planning is the development 
of new more sophisticated and hybrid path planning approaches, which would be suitable 
for the local and global path planning in various scenarios. Furthermore, while taking into 
consideration the control stage, the ARV control refers to a vehicle executing a defined 
geometric path by applying appropriate steering motions that guide the vehicle along the 
path. The goal of a path following controller is to minimize the lateral distance between 
the vehicle and the defined path, minimize the difference in the vehicle's heading and the 
defined path's heading, and limit the steering inputs to smooth motions while maintaining 
stability (Snider 2009). There are two possible types of the ARV control: adaptive or con-
ventional. An adaptive control system measures a certain performance index of the control 
system using the inputs, the states, the outputs and the known disturbances. From the com-
parison of the measured performance index and a set of given ones, the adaptation mech-
anism modifies the parameters of the adjustable controller and / or generates an auxiliary 
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control in order to maintain the performance index of the control system close to the set 
of the given ones. Respectively, a conventional control system will monitor the controlled 
variables under the effect of disturbances acting on them (Landau et al. 2011). Thus, con-
ventional control systems are unsuitable, while seeking to ensure safe, accurate and stable 
movement of the ARVs. Similarly to the path planning, in the literature, there exists a 
wide variety of control techniques (geometric, classical, intelligent, etc.), some complex 
and some simple, but all of them have various limitations as well. However, in the control 
case, the main research problem is not an application of a specific control approach. In 
terms of autonomous movement safety, accuracy and stability, the performance of the 
ARVs depends on the properties of the controller. Based on (Dixit et al. 2018), the most 
important properties of the controllers and various control approaches are the real-time 
capability, robustness, operating range and the complexity of tuning. While taking into 
consideration the performed literature review, it can be summarized that in order to 
achieve safe, stable and accurate movement of the ARV, the controller tuning problem is 
the most important research problem in the case of control stage. All in all, based on the 
performed literature review it can be stated that the development of the new effective path 
planning and control approaches is the key element, which is going to have a significant 
influence on the future of ARVs' integration into the entire transport system. 
2. Development of the Adaptive Control System for the 
Autonomous Road Vehicle 
The development of the adaptive control system was performed in a few stages: 1. Firstly, 
a new hybrid global path planning algorithm was developed; 2. Secondly, a new hybrid 
local path planning algorithm was developed; 3. Thirdly, a control algorithm was 
developed and 4. Finally, by combining all of the developed algorithms, a new adaptive 
control system for the ARV was developed. 

The proposed hybrid global path planning algorithm is combined from both, the 
classical – Dubins path, and the heuristic – genetic algorithm approaches. Respectively, 
the generation of the path consists of two stages. Firstly, a primary coarse path, made of 
straight-line segments, is converted into a Dubins path by applying the Dubins path 
approach. Secondly, the Dubins path is optimised by applying the genetic algorithm. In 
the proposed algorithm it is assumed that there are two sets of waypoints. The first set of 
waypoints (
) defines the intersections between different streets and forms a primary 
coarse path made of straight line segments for the ARV to follow. The second set of way-
points (�) defines the road network geometry and its limitations. To introduce a path as 
two sets of waypoints and to ensure smoothness and feasibility of the primary coarse path, 
filleted arcs near the intersection waypoints are inserted while using the Dubins path 
approach. The steady state cornering condition is accepted. The Dubins path approach in 
this work is applied based on the (Kikutis 2018). However, the Dubins path approach is 
based on the assumption that the ARV always has a minimum tuning radius 	��. Such 
assumption is not valid in real life scenarios when the ARV movement is limited by a city 
road network. Thus, an optimisation problem is further being solved. The optimised pa-
rameter – the turning radius 	� of the filleted Dubins arcs. To evaluate the non-holonomic 
constraints of the ARV, the objective function is based on the kinematic vehicle model. 
The proposed objective function to optimise the turning radius 	�: 



SUMMARY IN ENGLISH 163 
 

 

    

2

1
1 1

22

2
2 1

2

tan tan
min

tan tan
1

i i
i

O D O D D

g
i

Lv trf x x y y
Ll rL L




 



                                

   . (S.2.1) 

The optimisation of the Dubins paths while only using the developed objective func-
tion (S.2.1) does not ensure that the generated path will be dynamically feasible. There-
fore, in the proposed algorithm, the environment structure, the non-holonomic and other 
constraints of the ARV are considered by formulating inequality constraints for the solving 
of the optimisation problem. The developed inequality constraints for the unstructured 
environments: 
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Both inequality constraints can be used under the same conditions during optimisa-
tion. The main difference between these constraints is that Eq. (S.2.3) also takes into 
consideration the reference velocity of the ARV and the angular velocity of the steering 
wheel turning. The inequality constraint for the structured environments is formulated: 
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The proposed hybrid local path planning algorithm is combined from two classical 
planning approaches – the Bezier curves and the Rapidly exploring random trees. The 
proposed global and local path planning algorithms are related. Because the planned 
global path is going to be made from straight line segments and constant radius circular 
arcs, the proposed local path planning algorithm is divided into two parts: 1. Local path 
planning for an obstacle avoidance on straight lines segments; 2. Local path planning for 
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an obstacle avoidance in constant radius circular arcs. A local path planning example, 
while using the further described equations, is given in Fig. S.2.1. 

 

 
Fig. S.2.1. Planned local paths while applying the fifth order Bezier curve: a) �� � 3 m/s;  

b) �� � 5 m/s; c) �� � 9 m/s; d) values of the steering angle � 

 In both of the algorithm parts the main local path planning is going to be performed 
while applying the Bezier curves approach. The waypoints �� for the Bezier curve are 
going to be selected while using the Rapidly exploring random trees approach. The main 
equations of the Bezier curves: 

        
0

! 1
! ! x

n n i i
x N N N i

i

nP t t t P
i n i





    


 , (S.2.5) 

        
0

! 1
! ! y

n n i i
y N N N i

i

nP t t t P
i n i





    


 . (S.2.6) 

In most of the research works it is noted that a path, which is being planned while 
using a high order Bezier Curve (fifth or higher order), becomes unstable, i.e., the change 
of the coordinates of one waypoint has influence on the whole planned local path and not 
on a certain path segment. In this thesis furtherly a statement is made and substantiated 
that, after formulating an appropriate dependency between the Bezier curve waypoints, 
the application of the high order Bezier equations for the planning of local paths is reliable 
and efficient. In the case of the local path planning for an obstacle avoidance on straight 
lines segments, it was determined that a fifth order Bezier equation should be used: 
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While using the Rapidly exploring random trees approach, it was determined that the 
waypoints �� for the fifth order Bezier curve should be expressed as: 
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It is important to explain that, while seeking to ensure the whole planned path's 
continuity, technical feasibility and the least possible demand of the algorithm's computer 
resources, it is assumed that the local path is symmetrical: the initial segment of the path, 
planned by applying the fifth order Bezier curve, is symmetrical to the end section of the 
path. Thus, while using the fifth order Bezier curve, only the first part of the local path for 
an obstacle avoidance on straight lines segment is being planned (Fig. S.2.1.). 

In the case of the local path planning for an obstacle avoidance in constant radius 
circular arcs, it was determined that a seventh order Bezier equation should be used: 
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During the algorithm development it was assumed that the obstacle, which is in the 
constant radius circular arc, can be avoided by the ARV moving by the inner or by the 
outer side of the circular arc. Thus, the coordinates of the waypoints �� for the seventh 
order Bezier curve depend on the obstacle position in the constant radius circular arc, the 
optimised radius 	� of the arc, the angle of the constant radius circular arc and by which 
side of the constant radius circular arc the obstacle is going to be avoided. It also must be 
noted that in the case of the local path planning it is assumed that: the movement 
environment is unstructured; the obstacles which are on the straight lines segments can be 
both – static and dynamic obstacles; the obstacles which are in the constant radius circular 
arcs are the static obstacles. 

Based on the performed literature review, for the development of the control 
algorithm it was decided to use the Stanley's control approach. Although the Stanley's 
control approach is one of the most promising geometric controllers, its performance and 
robustness still highly depends on the tuning and movement conditions, such as the path 
discontinuity, movement velocity, etc. The Stanley's control approach is suited for the 
lateral control of the ARVs, i.e., the control of the steering angle. The Stanley's control 
approach is based on a nonlinear geometric function, which considers the gain parameter 
�, ARV's velocity �, lateral error � and the heading direction error ��: 
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In order to apply the Stanley's control approach for reliable control of the ARV under 
different movement conditions, in this work a detailed efficiency analysis of the Stanley's 
control approach performance under the effect of various perturbations was performed. 
Based on the performed analysis of the Stanley's control approach performance, the three-
dimensional functional dependency between the gain parameter �, ARV velocity � and 
the oscillations of the generated steering angle values was formulated (Fig. S.2.2). 

 

 
Fig. S.2.2. Three-dimensional functional dependency of the gain coefficient �, velocity �� and the 

�� ��⁄  ratio 

Furthermore, based on the performed analysis and the formulated three-dimensional 
functional dependency, two new tuning functions (linear and non-linear) for the Stanley's 
control approach were developed. The first (linear) tuning function is expressed as: 
    0 0r rk v k C v v   . (S.2.11) 

The second (non-linear) tuning function is divided into two parts: 1. When the 
velocity � of the ARV is � � 1.425 m/s; 2. When the velocity � of the ARV is  
� � 1.425 m/s. The first part of the non-linear tuning function is expressed as the fifth 
order polynomial equation: 
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The second part of the non-linear tuning function is expressed as the ninth order 
polynomial equation: 
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All of the proposed algorithms were combined and a new adaptive control system 
for the ARV was developed. The control scheme of the developed adaptive control system 
is given in Fig. S.2.3. 

 Fig. S.2.3. The developed adaptive control system for the autonomous road vehicle 

In the developed adaptive control system, the steering angle values for the control of 
the ARV are generated by the Stanley's control approach, while constantly taking into 
consideration the parameters, which describe the actual movement of the ARV. Thus, a 
comparison between the planned theoretical coordinates of the path and the actual 
experimental movement coordinates is constantly being performed. Based on the results 
of this comparison, i.e., based on the calculated experimental deviations from the planned 
theoretical path, an adaptive control of the ARV is performed (Fig. S.2.3). 
3. Experimental Research of the Movement of the 
Autonomous Road Vehicle 
In order to perform the experimental research, a first level autonomous road vehicle pro-
totype was developed. The autonomy of the vehicle, i.e., the autonomous steering, was 
implemented by using an automated steering device, Arduino microcontroller, GPS 
tracker and a dynamic parameter measuring equipment Corrsys-Datron (Fig. S.3.1). 
Respectively, for the control of the ARV, the described adaptive control system developed 
in the MATLAB / Simulink software was connected in real time with the Arduino micro-
controller of the automated steering device while using the universal asynchronous re-
ceiver-transmitter (UART) based communication system. To satisfy the real time commu-
nication condition and not to overload the data buffers of the used UART communication 
system, during the performed additional experimental analysis it was determined that for 
feedback, the serial signal sending rate should be 10 Hz and the serial signal receiving rate 
should be 100 Hz. The step size of the mathematical operations solver used in the control-
ler was fixed at 0.1 s. During the path planning, the assumed reference velocity of the 
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ARV was 3 m/s. However, the actual velocity during the experimental drives was chang-
ing between 0.5–4 m/s. The velocity of the ARV was controlled by a human supervisor 
for safety reasons. All of the experimental drives were done under equal conditions in an 
enclosed lot on a dry asphalt, without vertical slope surface. The experimental research 
was performed in two stages. During the first stage, the global path planning in the un-
structured and structured environments was performed. In the unstructured environment 
four different manoeuvres were executed: 1. A rounded rectangle form (20 experimental 
drives); 2. A simple turn (4 experimental drives);. 3. A turnaround manoeuvre (4 experi-
mental drives); 4. A complex manoeuvre (4 experimental drives). In the structured 
environment, two different intersections in Vilnius city (Lithuania) were selected while 
seeking to re-create turning to the left and turning to the right manoeuvres. 
 

 
Fig. S.3.1. The prototype of the first level autonomous road vehicle: a) used equipment:  

1) automated steering device; 2) global positioning system tracker; 3) global positioning system 
sensor; 4) angular velocity sensors; b) automated steering device with the control computer 

During the experimental drives, the intersections' geometries were imitated using 
traffic cones. In each intersection case, 4 experimental drives were performed. During the 
second stage, the local path planning in the unstructured environment was performed. 
Respectively, an obstacle avoidance on a straight line segment was performed (4 experi-
mental drives) and an obstacle avoidance in a constant radius circular arc was performed. 
During the obstacle avoidance in a constant radius circular arc, different positions of the 
obstacle, different radius of the arc and different angles of the arc were considered. Thus, 
during the obstacle avoidance by the inner radius turn 108 experimental drives were 
performed and during the obstacle avoidance by the outer radius turn 90 experimental 
drives were performed. In order to perform a more detailed analysis, the performance of 
the non-adaptive and adaptive control systems, also the performance of the developed 
linear and non-linear tuning functions, are compared. 

In general, the experimental results of the global path planning and moving on a 
planned global path can be summarized as follows: 

1. The operation of the developed control systems while planning the global paths 
is reliable – both in the unstructured and structured environments the planned 
global paths are safe, continuous, and technically feasible. 

2. Although the planned global paths are technically feasible, however, when using 
a non-adaptive control system, it is impossible to ensure a stable and accurate 
ARV's movement on the planned global paths. 

a) b) 
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Similarly, the experimental results of the local path planning and moving on a 
planned local path can be summarized as follows: 

1. The operation of the control systems while planning the local paths is 
reliable – the planned local paths are safe, continuous, and technically feasible. 

2. Although the planned local paths are technically feasible, however, when 
applying a non-adaptive control system to the control of the ARV's movement 
in real time, it is impossible to ensure a stable and accurate ARV's movement on 
the planned local paths. 

The obtained results of the experimental drives experimentally substantiate the raised 
statement that, after formulating an appropriate dependency between the Bezier curve 
waypoints, the application of the high order Bezier equations when planning various local 
paths is reliable. In Fig. S.3.2 and Fig. S.3.3, examples of the results of the experimental 
drives are presented, when the non-adaptive and adaptive control systems with different 
developed tuning functions were used. 

 

 
Fig. S.3.2. Results of the application of the adaptive control system when the vehicle was moving 

on a global path of the complex geometrical shape: a) movement paths; b) steering angles 
��  and ��; c) values of the steering angle �� generated when applying the Stanley's method;  

d) values of the gain coefficient � 
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Fig. S.3.3. Results of the application of the adaptive control system when the vehicle was 

performing a double lane change manoeuvre: a) movement paths; b) steering angles ��  and ��;  
c) values of the steering angle �� generated when applying the Stanley's method; d) values of the 

gain coefficient � 

While using the developed adaptive control system additional deviations of the 
ARV's movement from the planned paths do not occur. Therefore, when comparing be-
tween the operation of the non-adaptive and adaptive control systems, it is clear that, when 
controlling the movement of the ARV in real time, the adaptive control system operates 
more efficiently than the non-adaptive control system. After assessing the results pre-
sented in the figures, it can be stated that, when using the adaptive control system and 
when both linear and nonlinear tuning functions are applied to the continuous tuning of 
the Stanley's method, the ARV returns to moving on planned paths after deviations occur. 
However, it can also be observed that the movement of the ARV is more accurate and that 
the ARV returns to moving on the planned path faster when the nonlinear tuning function 
is applied to the tuning of the Stanley's method. The fact that the movement of the ARV 
is more accurate when applying the nonlinear tuning function of the Stanley's method is 
explained by the statement that, by applying this tuning function, the generated gain 
coefficient � values are bigger, thus the generated steering angle �� values are also bigger. 
When the gain coefficient � values increase, the efficiency of the operation of the Stanley's 
method increases as well. When applying the nonlinear tuning function for the tuning of 
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the Stanley's method used in the adaptive control system, due to the generated bigger gain 
coefficient � values, slight oscillations of the generated steering angle �� values can be 
observed (Fig. S.3.2 and Fig S.3.3, part c). When applying the linear tuning function of 
the Stanley's method, the oscillations of the generated steering angle �� values cannot be 
observed. However, a negative impact of the slight oscillations of the steering angle �� 
values on the ARV's movement in real time is not noticed. When assessing the reliability 
of the adaptive control system, such results means that, when using the nonlinear tuning 
function in the control system, the stability of the control system does not begin to de-
crease. It is also significant to mention that, when applying the linear and nonlinear tuning 
functions of the Stanley's method, the curves of the generated gain coefficient � values �� 
and �� are similar to a geometric mirror reflection (Fig. S.3.2 and Fig S.3.3, part d). How-
ever, when the velocity �� of the ARV's movement decreases in the beginning and in the 
end of the movement, the spikes in the gain coefficient values �� can be seen (Fig. S.3.2 
and Fig S.3.3, part d). This way, the efficiency of the operation of the adaptive control 
system and the Stanley's method is ensured, when the values of the velocity of the ARV's 
movement are very small and close to zero. The more intense the acceleration or braking 
of the ARV is, the more intense the increase and decrease of the gain coefficient � values. 
Therefore, the spikes in the gain coefficient values �� seen in the figures are not a draw-
back of the adaptive control system but an advantage, which ensures an efficient control 
of the ARV, when the velocity of the movement is small. 

When analysing the operation of the adaptive control system, while the linear and 
nonlinear tuning function were used for its tuning, it is important to pay attention to the 
fact that the adaptive control system and the Stanley's method operate in real time without 
any delay, i.e., the control process is not delayed. The developed linear and nonlinear 
tuning functions of the Stanley's method do not have any impact on the adaptive control 
system's demand of the computer resources and the duration of the performed computa-
tions. Based on the impact of the gain coefficient � values �� and �� on the efficiency of 
the operation of the adaptive control system, it can be stated that the efficiency of the 
operation of the developed adaptive control system will be better and the movement of the 
ARV in the planned path will be more accurate when applying the developed nonlinear 
tuning function to the tuning of the Stanley's method. 

Based on the results of the performed theoretical and experimental analysis, it is 
expected to further develop the research described in the dissertation and to assess the 
dynamic parameters, in the developed adaptive control system. 
General Conclusions 

1. After experimental analysis of the developed combination of the Dubins path 
and genetic algorithm approaches was performed, it was determined that the 
average planning time for the global path, which is described by three waypoints, 
is 9 s. When the number of waypoints, which describe the global path, increase, 
the path planning time increases as well: 4 waypoints – 10.5 s; 6 way-
points – 20 s. Experimental research has also shown that, in the case of 
autonomous movement at a relative low velocity (≤ 5 m/s), the developed 
combination of the planning methods is suitable for the planning of continuous 
and technically feasible global paths. 
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2. It was determined by theoretical and experimental research that, when the way-
points, which describe the Bézier curve, do not overlap, and after evaluating the 
parameters describing the autonomous movement in the expressions of the way-
points, the fifth and higher order Bézier equations can be applied to the local 
path planning of autonomous road vehicles. The experimental research shows 
that the developed combination of the planning methods operates in real-time. 
The average planning time of the local path, intended for avoiding an obstacle 
on a straight line segment, is 0.35 s. The average planning time of the path, 
intended for avoiding an obstacle in a constant radius turn, is 0.44 s. 

3. It was determined by experimental research that, when the velocity of the auton-
omous road vehicle ranges from 1 m/s to 5 m/s, while using a non-adaptive con-
trol system for the controlling, it is not possible to ensure a stable and accurate 
movement on the planned global and local paths. The determined average size 
of the movement deviations in the lateral and longitudinal directions is 
around 1 m, the average deviation of the yaw angle is around 1⁰. 

4. An adaptive control algorithm of lateral movement was developed by using the 
Stanley’s method. After performing the theoretical research it was determined 
that the effective operation range of the developed linear and non-linear gain 
functions of the Stanley's method is from 0 m/s to 9 m/s. After performing the 
experimental research it was determined that, when the velocity of the autono-
mous road vehicle does not exceed the limit of 5 m/s, an accurate and stable 
movement on the planned paths is ensured while applying both linear and non-
linear gain functions of the Stanley's method. 

5. After comparing the values of the gain coefficient generated by the linear and 
non-linear gain functions of the Stanley's method, it was determined that, when 
the velocity of the autonomous road vehicle is lower than 1.425 m/s, the values 
of the gain coefficient generated by the non-linear gain function start to increase. 
That is why a more effective operation of the Stanley's method is ensured by 
using the developed non-linear gain function, when the movement velocity is 
lower than 1.425 m/s. Another reason why the operation of the Stanley's method 
is more effective when applying the non-linear gain function is that the non-
linear gain function generates larger values of the gain coefficient than the linear 
gain function. It was determined that the lower the movement velocity is, the 
bigger the difference is between the values of the gain coefficient, generated 
while applying the linear and non-linear gain functions. 

6. It was determined by experimental research that, while using the developed 
adaptive control system of lateral movement, when the autonomous road vehicle 
deviates from the planned path during movement at a relatively low velocity 
(≤ 5 m/s), the Stanley's method starts generating the values of the steering angle 
proportionate to the values of the movement velocity and gain coefficient, and 
the autonomous road vehicle returns to movement on the planned path. It was 
determined that the operation range of the adaptive control system of lateral 
movement, at which the planning of technically feasible paths and a stable and 
accurate autonomous movement is ensured, is from 0 m/s to 5 m/s. 
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Priedai3 

A priedas. Klasikinių ir euristinių planavimo metodų savybių apibendrinimas 
B priedas. Valdymo metodų savybių apibendrinimas 
C priedas. Kuriant globaliųjų judėjimo maršrutų planavimo algoritmą naudotų 
matematinių išraiškų išvedimas ir paaiškinimai 
D priedas. Vairuojamųjų ratų pasukimo kampo svyravimų parametrai 
E priedas. Stanlio metodo analizės rezultatai 
F priedas. Globaliųjų bei lokaliųjų judėjimo maršrutų planavimo kodai programinio 
paketo MATLAB aplinkoje 
G priedas. Eksperimentinių tyrimų metu naudoto autonominės kelių transporto 
priemonės prototipo techninės charakteristikos 
H priedas. Pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties apvažiavimo vidine 
posūkio dalimi eksperimentinių tyrimų rezultatai 
I priedas. Pastovaus spindulio posūkyje esančios kliūties apvažiavimo išorine posūkio 
dalimi eksperimentinių tyrimų rezultatai 
J priedas. Bandymų rezultatai, kai autonominės kelių transporto priemonės valdymui 
buvo naudojama adaptyvi valdymo sistema 
K priedas. Autoriaus sąžiningumo deklaracija 
L priedas. Bendraautorių sutikimai teikti publikacijose skelbtą medžiagą disertacijoje 
M priedas. Autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos 

 

                                                 
3 Priedai pateikiami pridėtame kompaktiniame diske. 
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