
 

 

  

Zpráva o pobytu - popis pracovní stáže v ESA 

V této zprávě je popsána má pracovní stáže v Evropské kosmické agentuře (ESA), která se uskutečnila 

v období od 1. 9. 2016 do 14. 2. 2017. Stáž jsem získal v laboratoři planetární robotiky v European 

Space Technology and Research Center (ESTEC), Noordwijk, Nizozemsko, v hlavním středisku pro 

výzkum a vývoj v rámci ESA.  

1 Úvod 

ESTEC je se svými 2800 zaměstnanci největším střediskem v rámci ESA. Pracovní kolektiv je 

národnostně pestrý, je zde zastoupeno více než 22 národnosti z členských zemí. Odhadem v ESTEC 

pracuje také na 80 stážistů a čerstvých absolventů. V pracovním kolektivu je tak i dostatek mladých 

lidí, kteří k sobě mají blízko a sdílí stejné zájmy. Pracovat v ESTEC je vysněným cílem mnoha lidí se 

zápalem pro vesmír a kosmonautiku. V mém případě tomu nebylo jinak, a tak byla tato stáž pro mě 

splněným snem.  

Avšak zabydlování se v cizí zemi pro mě bylo zpočátku obtížným obdobím. Před příjezdem 

do Holandska se mi nepodařilo si po internetu zajistit ubytování, zejména kvůli vysoké ceně a veliké 

poptávce spojené s právě začínajícím semestrem. V prvních dnech po příjezdu jsem byl proto 

odkázán na různá dočasná ubytování jako Couchsurfing či hostel. Konečné ubytování se mi podařilo 

sehnat až po několika týdnech.  

  Začlenění v rámci pracovní sekce na druhou stranu proběhlo velmi rychle, s kolegy jsme 

chodili na společné obědy. Byla tak možnost se lépe poznat hned od prvních dnů. V tomto ohledu 

jsem také ocenil týdenní pracovní meetingy, při kterých každý krátce prezentoval, co za uplynulý 

týden udělal. Díky tomu jsem měl lepší povědomí o tom, jaké problémy ostatní řeší, což umožňovalo 

získávat průběžně zpětnou vazbu a přispělo k celkově otevřenější atmosféře na pracovišti.  

 Během stáže jsem se věnoval návrhu a implementaci navigačního software pro model 

planetárního roveru ExoTeR (Obrázek 1), který konstrukčně vychází z roveru ExoMars v měřítku 1:2. 

Pracovní obsah stáže je popsán v sekci 3, následujíc sekce 2 pak stručně hodnotí, co mi stáž přinesla. 

2 Zhodnocení přínosů stáže 

Při své práci jsem hojně využil teoretické znalosti z oblasti robotiky, teorie řízení, programování, 

elektroniky i fyziky nabité na FEL. Díky znalostem z university se mi dařilo odvádět výbornou práci 

a mé vzdělání obstálo na prestižním pracovišti i ve srovnání s kolegy z nejlepších evropských 

univerzit jako ETH Zurich, EPF Lausanne či TU Munich. 

 Stáž pro mě měla velký význam i v nabití praktických zkušeností prací ve špičkově vybavené 

laboratoři. Samotný rover, který jsem použil při vývoji, má hodnotu přes 150 tis. €. Dostalo se mi tak 

pracovní zkušenosti, kterou by nebylo možné v univerzitním prostředí či studentských projektech 

realizovat. Mohl jsem si také vyzkoušet práci v cizí zemi a  mezinárodním kolektivu. Díky této 
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zkušenosti bych nyní neměl obavu v rámci EU cestovat za prací. Tato pracovní zkušenost bude určitě 

velkým přínosem pro můj životopis, ať už pro budoucí kariéru ve vesmírném průmyslu či mimo něj. 

Uvědomil jsem si také světovou úroveň a uplatnitelnost vzdělání získávaného na FEL, což dále 

podněcuje mou motivaci ke studiu. 

 Absolvovat podobnou stáž v mezinárodním výběrovém prostředí mohu jen doporučit. Nejen 

pro získání pracovních a jazykových zkušeností, ale i referencí a kontaktů pro budoucí kariéru. 

V rámci sekce mi byla nabídnuta další spolupráce po dokončení studia, za předpokladu splnění 

výběrového řízení agentury, pro jehož úspěšné absolvování jsem však díky zkušenostem z této stáže 

velmi dobře disponován. Z výsledků své práce v současné době sepisuji článek, se kterým se plánuji 

zúčastnit vědecké konference ASTRA. 

3 Pracovní náplň 

V prvním měsíci jsem se nejprve seznámil jak s hardwarovým vybavením roveru, tak i s jeho 

již existujícím softwarovými komponenty. Dále jsem se naučil pracovat s frameworkem Rock, ve 

kterém je kód pro rover vyvíjen. Prvním funkčním blokem, který jsem vytvořil, byl komponent pro 

sledovaní zadané trasy. Tento funkční blok byl do stávajícího softwaru robotu zakomponován tak, že 

nahrazuje vstup z dálkového ovládaní. Namísto toho vytváří řídicí pokyny takové, aby robot sledoval 

předem vytýčenou trasu s co nejnižší odchylkou a nevybočil mimo bezpečný koridor trasy. Tento 

blok je základem pro následný návrh vyšších vrstev, které umožňuji robotu se autonomně pohybovat.  

 Algoritmus jsem založil na geometrickém přístupu (sledovač typu pure-pursuit). Tento typ 

sledovaní jsem zvolil proto, že je robustní vůči poruchám, neklade požadavky na hladkost zadané 

trasy a je implementačně jednoduchý. Nevýhodou algoritmu spojené se zanedbáním dynamiky 

systému se pro pomalu pohybující rover neprojeví, a tak je tento přístup sledovaní trasy vhodným 

řešením. 

 Algoritmus jsem nejprve naimplementoval v prostředí Matlab. To umožnilo rychlý vývoj 

kódu, snadnou simulaci chodu algoritmu a vizualizaci výsledku. Základní algoritmus vycházející 

Obrázek 1: Rover ExoTeR v terénu Planetary Robotics Laboratory, ESTEC 
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z článků jsem modifikoval pro garanci nevybočení z bezpečného koridoru trasy a s přihlédnutím 

k faktu, že rover se může otáčet i na místě. Toho lze využít pro řešení ostrých zatáček a snížit tak míru 

vybočení od nominální trajektorie, což bylo jedním z hlavních požadavků sledovaní. Díky 

implementaci v Matlabu bylo možné modifikace porovnávat s původní verzí a ověřit jejich funkčnost. 

Následně jsem kód přepsal do podoby komponentu ve framework Rock. Pro možnost ověřit 

správnost této implementace jsem vytvořil další Rock komponenty simulující pohyb robotu. Toto 

umožnilo otestovat správnost programu před jeho nasazením a testováním na robotu a odhalit tak 

chyby vzniklé přenosem programu do jazyku C++.  

Následně byl kód testován s roverem v laboratorním terénu. Ani zde se testovaní neobešlo 

bez drobných komplikaci. Algoritmus bylo potřeba dále přizpůsobit ostatním komponentám 

reálného sytému: lokalizačnímu bloku poskytujícímu polohu roveru z motion-capture kamer 

(systém Vicon), ošetřit okrajové případy během inicializace programu či ztráty polohy vlivem 

zákrytu. Dále bylo potřeba upravit blok, který řídí zatáčení jednotlivých kol roveru a uzpůsobit jej 

vyšší frekvenci. Další úlohou pak bylo naprogramovat a odladit stavový automat pro zarovnání 

robotu na cílovou polohu a orientaci, což není součástí základního algoritmu pure-pursuit.  

V druhém měsíci stáže jsem se zabýval implementací plánovaní pohybu. Účelem tohoto 

komponentu bylo umožnit roveru vnímat okolí prostředí, zejména pak sjízdnost terénu, a naplánovat 

trasu k dosažení operátorem zadané cílové polohy. Naplánovaná trasa je následně využita v 

komponentu sledovaní, což umožňuje autonomní pohyb roveru do cíle. Mou práci v tomto období lze 

rozdělit do několika celků: tvorba mapy, volba plánovače, integrace se sledovačem cesty a laboratorní 

testování. 

 K mapovaní okolí roveru byla použita stereo-kamera, pomocí jejíchž snímků a známé polohy 

roveru lze zrekonstruovat okolní terén (jako tzv. digitální výškový model). Okolní prostor je 

reprezentován jako mřížka v horizontální rovině, kde každé buňce je přiřazena hodnota změřené 

výšky. Na základě této reprezentace prostředí jsem zvolil plánovač AD*, který umožnuje najít 

optimální cestu (minimalizující délku cesty váženou cennou jednotlivých buněk), efektivní 

prohledávání stavového prostoru a přeplánování při aktualizaci mapy. Jelikož tento plánovač 

umožnuje, aby buňky měly různé ceny odpovídající náročnosti jejich přejezdu, navrhl jsem postup 

pro tvorbu mapy, který umožňuje zvýšení bezpečnosti a efektivity naplánované trasy.  

 Nejprve byly v digitální výškové mapě detekovány překážky (kameny apod.) a kopce 

s nesjízdným sklonem. Kolem těchto je následně vytvořen zakázaný region, ve kterém by došlo 

k fyzické kolizi roveru s překážkou. Následně je kolem překážek vytvořen region penalizační, který 

je sice přístupný, ale méně preferovaný během plánování. Podobným způsobem je penalizován i 

terén s mírným sklonem, aby bylo omezeno přejíždění kopců a trasa byla efektivnější. Ve své práci 

jsem navrhl postup, který umožňuje přímou kontrolu mezi penalizací a zvyšováním délky cesty. Díky 

tomu je možné omezit, o kolik bude cesta prodloužena pro dosažení přijatelného kompromisu mezi 

bezpečností a délkou cesty. Algoritmus pro tvorbu mapy byl následně integrován s knihovnou pro 

plánování pohybu. 

 Tvorbu mapy jsem nejprve testoval v simulaci na digitálním modelu terénu laboratoře. Díky 

tomu bylo možné nastavit jednotlivé parametry tvorby mapy tak, aby bylo dosaženo požadovaných 
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výsledků plánování. Simulace byla využita i při integraci plánovače se sledováním cesty. Díky tomu 

jsem mohl program nasadit na vlastním roveru bez větších obtíží. Pro testování v laboratorním 

terénu jsem rozšířil ovládání s pomocí ovladače Gamepad. S ovladačem je možné přepínat mezi 

manuálním a automatickým modem řízení. Dále je možné za chodu nastavovat cílovou polohu a 

orientaci roveru. Mapa prostředí, naplánovaná cesta i skutečná trajektorie robotu pak může být 

vizualizována v reálném čase na display počítače, který je s roverem spojen pomocí Wi-Fi sítě. Toto 

uživatelské rozhraní umožnilo snadné testovaní i používaní celého programu. 

V posledním měsíci stáže jsem se nejprve zabýval možností lokalizace roveru za pomoci 

matchingu mračen bodů získaných ze stereo kamery. Avšak po proniknutí do této problematiky jsem 

se rozhodl v problému lokalizace dále nepokračovat, protože daný celek byl až příliš velký a 

komplexní na to, aby se ve zbývajícím čase stáže podařilo dosáhnout nějakých užitečných výsledků. 

Namísto toho jsem pomáhal s přípravami roveru HDPR pro venkovní testy, které se uskuteční 

v dubnu na svahu sopky Pico de Teide, Tenerife, na největším ze sedmi Kanárských ostrovů. Pro tento 

účel jsem přizpůsobil mnou vyvinutý algoritmus pro sledování zadané cesty tak, aby rover mohl 

sledovat trasu zadanou ve venkovním prostředí pomocí GPS souřadnic. Přizpůsobení a naladění 

samotného algoritmu několikanásobně většímu a rychlejšímu roveru proběhlo snadno díky tomu, že 

parametry určující sledování trasy mají jednoduchou geometrickou interpretaci.  

Ve venkovním prostředí není k dispozici přesná poloha roveru, jako je tomu v laboratoři díky 

motion-capture systému Vicon. Poloha roveru během testů je známá s dobrou přesností díky 

diferenciální GPS, avšak pro správné sledování trasy jsem musel dále vylepšit systém odhadování 

kurzu roveru. Rover má k dispozici inerciální jednotku s akcelerometry a gyroskopy ve třech osách. 

Odhad kurzu na základě těchto dat je však zatížen kumulativní chybou (tzv. drift). Aby bylo sledování 

trasy možné i na delší vzdálenosti, musí být tato chyba kompenzována jiným údajem o kurzu, který 

je absolutní (např. poloha slunce). Pro venkovní testy jsem naimplementoval komplementární filtr 

kompenzující odhad kurzu na základě vývoje polohy z GPS. Filtr kompenzuje kumulativní chybu, ale 

zachovává dynamické vlastnosti odhadu na základě gyroskopů. Odhad absolutního kurzu z GPS pak 

v budoucnu může být nahrazen právě sledováním polohy slunce či jiného objektu. 

Sledování trasy vytýčené pomocí GPS jsem s pomocí kolegů otestoval na roveru HDPR ve 

venkovním testovacím terénu(Obrázek 2). Test je zachycen na fotografii Obrázek 3. Funkčnost 

systému byla úspěšně potvrzena pro trasy v řádech stovek metrů. Sledování trasy umožní vyšší 

stupeň automatizaci během budoucích venkovních testů. 
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V samotném závěru své stáže jsem věnoval čas tvorbě dokumentace, jak ve formě 

technického reportu, tak i dokumentováním a komentováním vytvořeného kódu. V posledním týdnu 

jsem pak svou práci prezentoval před členy sekce Automatizace a robotiky. Po prezentaci jsem 

funkčnost mnou navržených systémů také s úspěchem demonstroval na laboratorním modelu 

ExoTeR. Mnou odvedená práce byla pozitivně hodnocena. Podařilo se mi značně zvýšit autonomii 

laboratorních roverů, vylepšením z řízení pomocí dálkového ovladače do stavu, kdy je rover schopen 

dojet terénem do vytyčeného cíle, samostatně si trasu plánovat i se po ni pohybovat.  

4 Financování stáže  

Pokoj lze v oblasti Leidenu získat přibližně za 500€ až 600€.  Já jsem měl pronajatý pokoj ve sdíleném 

bytě a nájem činil 480 €, což je na holandské poměry výhodné. Problém se sehnáním ubytování je 

zejména během začátků semestrů, kdy je velmi vysoká poptávka ze strany přijíždějících studentů. 

Obrázek 3: Rover HDPR během testu automatického sledování trasy v areálu Decos, Noordwijk  

Obrázek 2: Příprava roveru HDPR pro venkovní testování v areálu Decos, Noordwijk 
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Měsíční výdaje za potraviny činily průměrně 150€ za stravování na pracovišti a 150€ za nákup 

potravin a vaření si. 

K dopravě mezi Českou Republikou a místem stáže jsem využíval autobusovou dopravu 

RegioJet (zpáteční jízné 2700 Kč) nebo leteckou dopravu (ceny zpátečních letenek do Amsterdamu 

od 3000 Kč, bez odbaveného zavazadla). Jako místní dopravní prostředek jsem využíval střídavě 

jízdního kola a autobusů. Jízda autobusem do práce a zpět vycházela na 5.5€, a proto jsem se snažil 

využívat jízdního kola, pokud to počasí umožňovalo. Jízdní kolo jsem zakoupil za 120€, ale ještě vyšší 

částku jsem postupně během pobytu vynaložil na jeho údržbu. Část byly menší výdaje (dodatečný 

nákup blatníků, výměna brzd), ale bohužel se mi také nevyhnula drobná nehoda a s ní spojené opravy. 

Cestou do práce jsem byl sražen jiným cyklistou. Bohužel cyklista, který nehodu zavinil, z místa odjel, 

aniž bych stihl získat jeho kontaktní údaje. A tak jsem si musel zaplatit výměnu vyoseného zadního 

kola a zaseknuté zadní přehazovačky z vlastních peněz.  

Stáž v zahraničí je tak spojena s vysokými a často i neočekávanými výdaji. Avšak věřím, že 

přínos této stáže bude mít pro můj budoucí profesní život nedocenitelný význam. 


