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Cel
Zaprojektowanie algorytmu wykorzystującego sztuczną inteligencje, służącego do
sterowania autonomicznym pojazdem. Robot posiadający gotowe rozwiązanie,
powinien móc dojechać do wyznaczonego celu, przy równoczesnym ominięciu
przeszkód stojących na jego drodze.

Cele szczegółowe: 

• Przygotowanie wirtualnego środowiska wykorzystywanego w treningu pojazdu, 

• Przygotowanie modelu odwzorowującego obiekt rzeczywisty, 

• Dodanie odpowiednich czujników odpowiedzialnych za integrację z otoczeniem,

• Analiza danych dostarczonych przez wyżej wymienione czujniki 

• Implementacja oraz testy algorytmu. 
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Wykorzystane technologie
Stworzenie symulacji Obsługa symulacji



Odwzorowanie pojazdu



Porównanie algorytmów

Logika rozmyta – model Mamdani

Bug Algorithm

Deep Q-learning



Proces uczenia
𝑄(𝑠, 𝑎) ← 𝑄(𝑠, 𝑎) + 𝛼 [𝑅 + 𝛾 𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑠ʹ, 𝑎ʹ) − 𝑄(𝑠, 𝑎)] 

Q – funkcja definiującą wartość nagrody za akcje a w stanie s, 

s – obecny stan, [zestaw danych oparty na odczytach z czujników]

a – wykonana akcja w obecnym stanie, [ruch w przód, skręt w prawo, skręt w lewo]

R – nagroda uzyskana za wykonanie akcji a powodującej przejście ze stanu s do 𝑠′, 

𝛾 - współczynnik definiujący ważność́ nagrody z kolejnego stanu (0 < 𝛾 < 1), 

𝑠′ – kolejny stan, 

𝑚𝑎𝑥𝑄(𝑠′, 𝑎′) - maksymalna wartość nagrody ze wszystkich akcji dla stanu 𝑠′, 

𝛼 - współczynnik definiujący stopień́ ważności przyszłych wartości Q-values. 



Schemat działania rozwiązania - uczenie sieci

Warstwa wejściowa – 40 neuronów
Trzy warstwy ukryte – 96 neuronów każda
Warstwa wyjściowa – 3 neurony

Q(s, a1) – ruch w przód

Q(s, a2) – skręt w lewo

Q(s, a3) – skręt w prawo



Testowanie algorytmu



Podsumowanie



Dziękuję za uwagę !
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