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1. Bevezetés
Manapság a robotika egyre népszerűbb mind az ipari, mind a kereskedelmi felhasználá-
sok terén. Ezen belül is az egyik legfontosabb és legnépszerűbb terület a mozgástervezés.
Mozgástervezés során a célunk egy ütközésmentes pálya létrehozása adott kezdő- és vég-
pont között [SK08]. Az ütközések elkerülésén kívül számos egyéb tényező felmerülhet a
tervezés során (pl. optimalitás, differenciális korlátok). A teljes mozgástervezési feladat
geometriai és differenciális korlátozások mellett igen összetett. Ebből következőleg egy
gyakori megoldás, hogy a tervezési feladatot két lépésben hajtjuk végre. Első lépésben
meghatározzuk a geometriai korlátoknak megfelelő pályát, a robot dinamikáját figyelmen
kívül hagyva. A következő lépésben egy sebességprofilt készítünk a már meghatározott
pályához. Ebben a lépésben a robotra vonatkozó összes korlátozást figyelembe vesszük. A
második lépést gyakran pályakövetésnek nevezik [Ver+09], és a teljes két lépéses módszert
pedig szétcsatolt tervezésnek.

Az értekezés témája az időoptimális pályakövetési feladat. A célunk egy sebesség-
profil létrehozása, amely esetén a robotra vonatkozó kinematikai és dinamikai korlátokat
betartjuk, és a rögzített pályához tartozó bejárási idő a lehető legkisebb. Az időoptimális
pályakövetés jelenleg is aktív kutatási terület. A dolgozat célja ezt a kutatási területet
kibővíteni olyan megoldásokkal, amelyek az irodalomban található más algoritmusokhoz
képest lényegesen gyorsabbak. Az alacsonyabb futási idő elsősorban valós-idejű alkal-
mazások esetén lényeges szempont. A második célunk, hogy a bemutatott módszerek is
képesek legyenek azokat a korlátokat figyelembe venni, amiket az irodalomban található
alternatív módszerek.

Alapvetően három különböző módszer terjedt el az időoptimális, szétcsatolt mozgás-
tervezési probléma megoldására. Dinamikus programozás esetén a vizsgált állapotteret
felosztjuk egy diszkrét rácson, és az időoptimális megoldást ezen a síkon keressük. Az
indirekt módszerek az optimalitás szükséges feltételein alapulnak. Ezzel ellentétben, a
direkt módszerek az eredeti probléma egy véges-dimenziós közelítését oldják meg.

Manapság a direkt megoldások a legalkalmasabbak és legelterjedtebbek az időopti-
mális sebességprofil készítés problémájára, főleg valós-idejű alkalmazások esetén [PP18;
LB14]. A dolgozatban bemutatott módszerek is direkt algoritmusokon alapulnak. A di-
rekt megoldások az eredeti végtelen-dimenziós feladatot átalakítják egy véges problémára,
amelyet különböző optimalizálási módszerek segítségével oldanak meg. Ezen módszerek
előnye, hogy ezen algoritmusok képesek különböző egyenlőség és egyenlőtlenség típusú
korlátozásokat is figyelembe venni, valamint a feladatleírásban megjelenő paraméterválto-
zásokat is könnyedén kezelik. Minden direkt megoldás valamilyen diszkretizálási eljáráson
alapul, de a konkrét diszkretizálási módszer gyakran eltér.
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2. Kutatási módszertan
Ahogyan az előző fejezetben tárgyaltuk, a direkt módszerek alapvetően optimalizálási
módszereken alapulnak, amely esetén a feladat az, hogy a vektorok egy megengedett hal-
mazából kiválasszuk a legjobb vektort. A vektorok jóságát egy célfüggvény segítségével
határozzuk meg. A konvex optimalizálás az egyik legnépszerűbb optimalizálási mód-
szer, amelyet gyakran alkalmaznak kezdve a szabályozástechnikától, egészen a pénzügyi
feladatokig bezárólag. Az időoptimális pályatervezési feladatot szintén le lehet írni egy
másodrendű (SOCP) konvex program segítségével [Ver+09]

min
āi,bi,τ̄i,¨̄qi

2
n−1∑
i=1

(
dθi√

bi +
√
bi+1

)
s. t.: τ̄i = m̄iāi + c̄ib̄i + d̄i i = 1, . . . , n− 1

¨̄qi = s̄′iāi + s̄′′i b̄i i = 1, . . . , n− 1

bi+1 − bi = 2āidθi i = 1, . . . , n− 1

0 ≤ bi ≤ bmax
i i = 1, . . . , n

−¨̄q
max
i � ¨̄qi � ¨̄qmax

i i = 1, . . . , n− 1

−τ̄max
i � τ̄i � τ̄max

i i = 1, . . . , n− 1,

(1)

ahol a bi változó a pályamenti sebesség négyzete, az āi változó pedig a bi megváltozását
jelöli. A célfüggvény a rögzített pályához tartozó bejárási időt, a megjelenő korlátozások
a robot kinematikai és dinamikai tulajdonságait írják le. Az első korlát a másodfokú Lag-
range dinamikát, a második a csuklók gyorsulását, a harmadik egyenlet pedig a változók
közötti összefüggést adja meg. A feladatban szereplő további korlátozások a robot sebes-
ségét, gyorsulását és nyomatékát korlátozzák. A bemutatott feladat egy véges-dimenziós
probléma, mivel a pályát n pontra osztottuk fel. Fontos kiemelni, hogy a bemutatott
feladat (1) nem képes bizonyos gyakorlati korlátozásokat figyelembe venni (pl. rándulás,
viszkózus súrlódás, nyomaték változása), mivel ezek a jelenségek nem írhatóak le konvex
függvények segítségével. Ebben az esetben, nemkonvex algoritmusokkal tudjuk kezelni a
feladatot.

Az értekezés első részében a feladatleírással foglalkozunk. A bemutatott SOCP leírást
(1) lineáris feladattá alakítjuk át, amihez egy új optimalizálási módszert használunk, a
csúcsos optimalizálást. A lineáris leírás előnye a lényegesen alacsonyabb futási idő. A dol-
gozat második részében a különböző feladatleírások megoldási módszerével foglalkozunk.
Bemutatunk egy szekvenciális algoritmust a lineáris, csúcsos problémához. Az algorit-
mus az affin leírás ritka, sávos struktúráját használja ki, aminek következtében lényegesen
jobb futási idő érhető el az irodalomban használt legmodernebb metódusokhoz képest.
Az értekezés harmadik részében a sebességprofil készítést nemkonvex korlátozásokkal egé-
szítjük ki. Ide tartoznak a következő hatások: csukló rándulás, viszkózus súrlódás, és a
nyomaték-sebesség karakterisztika. Ebben az esetben a globális, időoptimális megoldás
megtalálása lényegesen nehezebb feladat a nemkonvex hatások miatt. A dolgozat fő hoz-
zájárulása ebben az esetben egy speciális feladatleírás, amely esetén a lokális optimumok
egyben globálisak is.
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3. Új tudományos eredmények
Ebben a fejezetben a dolgozat új eredményeit ismertetjük. Az új eredményeket három
csoportba sorolhatjuk, amelyeket a következőkben részletesen kifejtünk.

3.1. I. Tézis

Az első téziscsoport a csúcsos optimalizálásról szól, amely egy általános módszer nemline-
áris problémák megoldására, valamint azt is bemutatjuk, hogy a csúcsos módszer miként
alkalmazható időoptimális feladatok megoldására. A téziscsoport három altézisből áll, és
a következő publikációk tartoznak hozzá: [CÁV17], [ÁV17b], [ÁV18], [ÁV19b].

I.1. Altézis

Definiáltam egy új optimalizálási módszert, a csúcsos leírást. Egy nemlineáris program,
szigorúan monoton csökkenő célfüggvény és speciális korlátozások (csúcsos tartomány)
mellett gyorsabban megoldható, mint az eredeti feladatleírás. Ebben az esetben a feladat
globális optimuma tekinthető a megengedett tartomány legnagyobb elemének. Megmutat-
tam, hogy a célfüggvény lecserélhető egy másik szigorúan monoton csökkenő függvényre,
mivel az optimumpont független a célfüggvénytől a csúcsos leírás esetén. Az optimalizálási
feladat az új célfüggvénynek köszönhetően gyorsabban megoldható.

A következőkben bevezetjük a csúcsos halmaz és a csúcspont fogalmát. Amennyiben
egy nemlineáris probléma korlátozásai csúcsos halmazt alkotnak, akkor a leírás bizonyos
előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. Elsőként tekintsük a következő optimalizálási prog-
ramot

min f(x)

s. t. c(x) � 0,
(2)

ahol x ∈ Rn, F = { x | c(x) � 0} a feladat megengedett halmaza, amely semmilyen
speciális tulajdonsággal nem rendelkezik (pl. konvexitás), ’�’ komponensenkénti össze-
hasonlíthatóságot jelöl, és f(x) egy szigorúan monoton csökkenő függvény. A következő
definíció segítségével bevezetjük a csúcsos halmaz és a csúcspont fogalmát a bemutatott
nemlineáris feladathoz (lásd (2) egyenlet).

3.1. Definíció. Az F halmazt csúcsos halmaznak, és az x̂ pontot csúcspontnak nevezzük,
amennyiben a következő állítás teljesül a halmazra

∃ x̂ ∈ F : {x̂ � x, ∀x ∈ F}. (3)

A csúcspont (x̂) tekinthető a halmaz legnagyobb elemének is. Amennyiben a (2) fel-
adat korlátozásai csúcsos halmazt alkotnak, a következőt állíthatjuk a program optimum
pontjára vonatkozólag.

3.1. Lemma. Amennyiben F halmaz csúcsos, akkor x̂ pont globális megoldása a (2)
feladatnak. Ebben az esetben a célfüggvény lecserélhető a legegyszerűbb szigorúan monoton
csökkenő függvényre

x̂ = arg min [−1, . . . ,−1] · x
s. t. c(x) � 0.

(4)
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Tehát az x̂ pont esetén a (2) feladatban szereplő célfüggvény a lehető legkisebb. A (4)
feladat megoldásával egy egyszerűbb problémát kapunk, mint az eredeti (2) leírás esetén,
így az új célfüggvény miatt a feladat gyorsabban megoldható.

I.2. Altézis

Új algoritmust dolgoztam ki, amely segítségével eldönthető egy halmaz csúcsossága. A
metódus azon alapszik, hogy egy halmaz akkor és csak akkor csúcsos, ha létezik egy pont,
amely a halmaz legnagyobb eleme. A módszer alapján bemutattam egy struktúrát, amely
minden esetben csúcsos. A struktúrához tartozó együtthatómátrix bizonyos tulajdonságai
alapján lesz a halmaz csúcsos.

Előzőleg ismertettük a csúcsos optimalizálási feladatokat, és megmutattuk, hogy ezen
programok esetén a célfüggvény lecserélhető más szigorúan monoton csökkenő függvények-
re. Most pedig azt vizsgáljuk meg, hogy miként lehet eldönteni egy feladat megengedett
halmazáról, hogy csúcsos vagy nem. Ehhez tekintsük a következő lemmát.

3.2. Lemma. F akkor és csak akkor csúcsos halmaz, ha létezik egy olyan megengedett
x̂ pont, amelyre teljesül, hogy x̂ = [x̄1, x̄1, . . . , x̄n], ahol x̄i a következő feladat optimum
pontjának i-edik koordinátája

x̄i = arg
i

min −xi

s. t. c(x) � 0 i = 1, . . . , n,
(5)

ahol arg
i

az optimális x pont i-edik koordinátája.

A 3.2. lemma azon alapszik, hogy egy halmaz akkor és csak akkor csúcsos, ha létezik
egy pont, amely a halmaz legnagyobb eleme. Ez alapján megvizsgálunk egy affin halmazt,
amely minden esetben csúcsos lesz. Ez a struktúra azért fontos, mivel az időoptimális
pályakövetési feladat leírható affin struktúra segítségével. Az együtthatómátrix minden
sorának pontosan egy pozitív eleme van. Ezenkívül a mátrix minden oszlopa legalább egy
pozitív elemet tartalmaz. A pozitív elem alapján az együtthatómátrixot n db részmátrixra
bontjuk szét. Az affin halmazt a következő lemma segítségével vezetjük be.

3.3. Lemma. A következők szerint meghatározott affin halmaz minden esetben csúcsos

Aix � bi Ai = [ai
1, . . . ,a

i
n]

ai
i � 0 ai

j � 0 bi � 0 0 � x � c
i = 1, . . . , n j = 1, . . . , n j 6= i,

(6)

ahol ai
j jelöli az Ai mátrix j-edik oszlopát, és c vektor az x vektor egy felső korlátja. A

felső indexben található i paraméter a pozitív elemhez tartozó korlátot jelöli.

Egy csúcsos feladat – a bemutatott affin megengedett halmaz és egy nemlineáris cél-
függvény esetén – megoldható a (4) feladat megoldásával. Így az eredeti nemlineáris
feladat megoldható egy lineáris program segítségével.
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I.3. Altézis

Új diszkretizálási algoritmust dolgoztam ki az időoptimális pályakövetéshez. A módszer
segítségével kapott optimalizálási program korlátozásai csúcsos halmazt alkotnak. Ebből
következőleg az eredeti, másodrendű (SOCP) feladat megoldható egy lineáris program se-
gítségével. A mérési eredmények alapján a lineáris feladat egy nagyságrenddel gyorsabban
megoldható, mint a másodrendű feladat.

Az új diszkretizálási módszer az SOCP feladatleíráson alapul (lásd (3) egyenlet), ame-
lyet gyakran használnak az irodalomban [Ver+09; LB14]. Az SOCP feladat megengedett
tartománya nem csúcsos, viszont a következő alternatív diszkretizálási módszer segítségé-
vel csúcsos feladatot kapunk.

3.4. Lemma. Az alábbi módszer alapján az időoptimális pályakövetési feladat teljesíti
a 3.3. lemma feltételeit. Ennek következtében a feladat megengedett tartománya csúcsos
lesz, és a célfüggvény lecserélhető lesz egy lineáris függvényre.

Az āi, τ̄i és ¨̄qi változókat ugyanúgy határozzuk meg, mint az SOCP program esetén
(lásd (1) feladat). Viszont a τi és q̈i változókat a θi pontokban értelmezzük az alábbiak
szerint: az āi vagy āi−1 változót az együtthatók előjele alapján választjuk meg (s′ij, s′′ij vagy
mij, cij)

q̈ij =

{
s′ij āi−1 + s′′ijbi ha sgn(s′ij) = sgn(s′′ij)

s′ij āi + s′′ijbi ha sgn(s′ij) 6= sgn(s′′ij)

τij =

{
mij āi−1 + cijbi + dij ha sgn(mij) = sgn(cij)

mij āi + cijbi + dij ha sgn(mij) 6= sgn(cij)

i = 2, . . . , n− 1 j = 1, . . . , p.

(7)

Az így kapott korlátozások alapján, a teljes optimalizálási feladat a következőképpen
írható fel

max
āi,bi,τi,q̈i

2
n−1∑
i=1

(
dθi√

bi +
√
bi+1

)
s. t.: τi = miāi−1|i + cibi + di i = 2, . . . , n− 1

q̈i = s′iāi−1|i + s′′i bi i = 2, . . . , n− 1

bi+1 − bi = 2āidθi i = 1, . . . , n− 1

0 ≤ bi ≤ bmax
i i = 1, . . . , n

−q̈max
i � q̈i � q̈max

i i = 2, . . . , n− 1

−τmax
i � τi � τmax

i i = 2, . . . , n− 1,

(8)

ahol āi−1|i a speciális szelekciós módszert jelöli. A kapott feladat majdnem megegyezik
az eredeti, SOCP programmal [Ver+09], csupán a gyorsulás és nyomaték korlátozások
különböznek.

Mivel a megengedett tartomány az új diszkretizálási módszernél csúcsos, és a cél-
függvény szigorúan monoton csökken, a célfüggvény lecserélhető egy lineáris függvényre
(
∑n

i=1 bi). Az új célfüggvény azt jelenti, hogy a robot sebességét maximalizáljuk a pálya
mentén. Az új célfüggvény következtében az időoptimális feladat lényegesen gyorsabban
oldható meg, ahogy azt az 1. ábra is mutatja.
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3.2. II. Tézis

A második téziscsoportban ismertetünk egy algoritmust sávos jellegű, ritka csúcsos fel-
adatokhoz. A metódus alapján a globális szélsőérték meghatározható egy előretartó és
hátratartó ciklus segítségével. Az időoptimális feladat szintén megoldható a bemutatott
algoritmus segítségével. A téziscsoport két altézisből áll, és a következő publikációk tar-
toznak hozzá: [CÁV17], [Con+19], [ÁV19b].

II.1. Altézis

Kidolgoztam egy új algoritmust ritka, csúcsos feladatok megoldására. A módszer egy előre-
tartó és egy hátratartó ciklusból áll. Az előretartó ciklus során kétdimenziós LP feladatokat
kell szekvenciálisan megoldani. A hátratartó ciklus során pedig egydimenziós LP felada-
tokat oldunk meg szekvenciálisan. Bebizonyítottam, hogy az algoritmus az eredeti feladat
globális szélsőértéket adja meg. A mérési eredmények alapján a szekvenciális metódus
lényegesen kisebb számítási igénnyel rendelkezik, mint a legkorszerűbb LP algoritmusok.

Ebben az esetben az affin, csúcsos feladatok egy részhalmazát tekintjük. A vizsgált
programok a következő általános korlátozással rendelkeznek

e � Fb � d, (9)

ahol az F együtthatómátrix a következő módon írható fel (n′ = n− 1)

F =



−f1,1 1 · · · 0 0
...

... · · · ...
...

−f1,m1 1 · · · 0 0
...

... . . . ...
...

0 0 · · · −fn′,1 1
...

... · · · ...
...

0 0 · · · −fn′,mn′ 1


. (10)

Az F mátrix igen ritka, sávos felépítésű, hiszen minden sorban csak két együttható nem
nulla. A korlátozás alapján egy általános, csúcsos programot készítünk

max
bi

n∑
i=1

bi

s. t.: 0 � b � c
e � Fb � d,

(11)

ahol d � 0, f � 0, e � 0, és c = bmax konstans. Ezen feltételezések miatt a b = 0 pont
mindig megengedett pontja lesz a feladatnak. Habár a (11) feladat első korlátja megfelel
a második korlátnak is, azért írtuk fel külön, hogy megmutassuk, hogy a megengedett
tartomány mindenképp korlátos lesz.

A tézis által bemutatott szekvenciális algoritmus a (11) feladatot két ciklusban old-
ja meg. A módszer lényege, hogy az együtthatómátrix két oszlopát vizsgáljuk minden

8



lépésben, és ez alapján meghatározzuk a lehető legnagyobb bi értéket. Az aktuális meg-
oldást b(s)-sel jelöljük, ahol s = (1, 2) a két ciklust jelöli, és az s = 0 a kezdeti ciklus-
ra utal. Minden ciklusban, a megoldás kisebb vagy egyenlő az előző ciklushoz képest
(b(2) � b(1) � b(0)).

A kezdeti ciklusban meghatározunk egy felső korlátot a feladatban szereplő változóra
vonatkozólag. Az általános leírás alapján ezt könnyedén meg tudjuk tenni: b(0) = c. Az
első ciklus során kétdimenziós LP feladatokat oldunk meg egymás után. Az LP feladatok
korlátozásai az együtthatómátrix megfelelő oszlopai alapján adódnak. Az első esetben a
kezdeti ciklus eredményét használjuk (b1

(1) = b1
(0)). Minden további lépésben az előző

feladat eredményét korlátként felhasználjuk a következők szerint

bi
(1) = arg

y
max
x,y

(y) i = 2, . . . , n

s. t.: 0 ≤ x ≤ bi−1
(1) 0 ≤ y ≤ bi

(0)

eji−1 ≤ −f
j
i−1y + x ≤ dji−1 j = 1, . . . ,mi−1,

(12)

ahol x, y a feladat változói (y optimális értéke lesz bi(1)), és a j index pedig a megfelelő
korlátot jelöli. Az előretartó ciklus után megkapjuk az utolsó pontra vonatkozó globális
optimumot (bn). Viszont, az ezt megelőző pontokat korrigálni kell a lassulás korláttal
(ej). Erre szolgál a második, hátratartó ciklus

bi
(2) = arg

x
max

x
(x) i = n− 1, . . . , 1

s. t.: 0 ≤ x ≤ bi
(1)

eji ≤ −f
j
i bi+1

(2) + x j = 1, . . . ,mi,

(13)

ahol bn(2) = bn
(1). A második ciklus során egydimenziós LP programokat oldunk meg, ami

azt jelenti, hogy a felmerülő mi + 1 érték közül a lehető legkisebbet választjuk bi(2)-nek.
A teljes feladat optimális megoldása a második ciklus eredménye lesz (b(2)).

II.2. Altézis

Megmutattam, hogy az időoptimális pályakövetési feladat megoldható a szekvenciális algo-
ritmussal. Az előző tézisben bemutatott csúcsos feladatleírás segítségével a feladat átalakít-
ható sávos, csúcsos formára, amely megoldható a szekvenciális metódussal. A feladatban
szereplő korlátozások ritkasága a másodfokú dinamikai és kinematikai összefüggéseknek
köszönhető.

Tekintsük az előző tézisben bemutatott csúcsos feladatleírást a sebességprofil gene-
rálási feladatra. A 3.1. lemma alapján a célfüggvény lecserélhető lineáris függvényre
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(2
∑n

i=1 bi)

max
āi,bi,τi,q̈i

2
n∑

i=1

bi

s. t.: τi = miāi−1|i + cibi + di i = 2, . . . , n− 1

q̈i = s′iāi−1|i + s′′i bi i = 2, . . . , n− 1

bi+1 − bi = 2āidθi i = 1, . . . , n− 1

0 ≤ bi ≤ bmax
i i = 1, . . . , n

−q̈max
i � q̈i � q̈max

i i = 2, . . . , n− 1

−τmax
i � τi � τmax

i i = 2, . . . , n− 1.

(14)

A következő lemma alapján a fenti feladat átalakítható az általános, ritka programra (lásd
(11) feladat), és ennek köszönhetően a szekvenciális algoritmust alkalmazhatjuk a feladat
megoldására.

3.5. Lemma. Az időoptimális csúcsos program átalakítható a szekvenciális metódus által
használt ritka, sávos alakra (lásd (11) feladat).

Az átalakítás a feladat bizonyos változóinak megszüntetésén alapul. Az āi változót a
(14) képlet harmadik egyenletével kifejezhetjük. A τi és q̈i változókat pedig az első két
egyenlettel szüntetjük meg. Az így kapott összefüggések alapján a (14) feladat minden
korlátja felírható a következő általános formában

ej ≤ −fjb(ij+1) + bij ≤ dj, (15)

ahol ej ≤ 0 egy alsó korlát és dj ≥ 0 egy felső korlát. A bij változó együtthatója nem-
pozitív, és 1 ≤ ij ≤ n − 1 a b változó egy komponensét választja ki. Az általános korlát
megegyezik az előző altézisben bemutatott (9) egyenlettel, és így a feladat felírható a
sávos, csúcsos formában (lásd (11) egyenlet).

A szekvenciális algoritmus legfontosabb előnye az alacsonyabb futási idő, ami az 1.
ábrán látható. Az LP és SOCP feladatok összehasonlításához a Gurobi programot hasz-
náltuk, amely az egyik legmodernebb optimalizációs eszköz. Ezenkívül egy speciális al-
goritmussal is összehasonlítottuk a megoldásunkat. Az MTSOS eljárást az időoptimális
pályakövetési feladatokhoz Thomas Lipp készítette, aki a Stephen Boyd által vezetett
laboratórium kutatója a Stanford Egyetemen. A futási idők alapján azt láthatjuk, hogy
a szekvenciális eljárás minden egyéb módszert felülmúl. A szekvenciális algoritmussal
közel két nagyságrenddel gyorsabban megoldható a feladat, a második leggyorsabb duál
szimplex megoldáshoz képest.

3.3. III. Tézis

A harmadik téziscsoport nemkonvex korlátozásokkal bővíti ki a sebességprofil-készítést.
Elsőként a feladat egy csúcsos közelítését ismertetjük viszkózus súrlódás és nyomaték-
sebesség karakterisztika esetén. Ezenkívül bemutatunk egy új optimalizálási eljárást,
amely a nemkonvex feladatok egy részhalmazára vonatkozik. A metódus biztosítja, hogy
ezen problémák lokális szélsőértéke egyben globális szélsőérték is legyen. A téziscso-
port három altézisből áll, és a következő publikációk tartoznak hozzá: [ÁV19a], [ÁCV18],
[ÁV17a].
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1. ábra. Különböző algoritmusok futási ideje a rögzített pálya méretének függvényében

III.1. Altézis

Megmutattam, hogy a nemkonvex pályakövetési feladat viszkózus súrlódás és nyomaték-
sebesség karakterisztika esetén közelíthető a csúcsos leírás segítségével. Az approximáció
egy megfelelő diszkretizálási sűrűség használatával érhető el. Mivel a kapott feladat ritka
és sávos felépítésű, így a szekvenciális algoritmussal megoldható.

Ebben a fejezetben időoptimális pályakövetési feladatot vizsgálunk viszkózus súrlódás
és nyomaték-sebesség karakterisztika esetén. Ezek a nemkonvex korlátok a következő
alakban írhatók fel

τ̄i = m̄iāi + c̄ib̄i + ḡi + f̄ v
i

√
b̄i

−τ̄ st ≤ τ̄i + h̄i

√
b̄i ≤ τ̄ st

−τ̄ st ≤ τ̄i − h̄i

√
b̄i ≤ τ̄ st

−τ̄max
i ≤ τ̄i ≤ τ̄max

i .

(16)

A sebességprofil készítési feladatot a fenti (16) korlátok esetén közelíthetjük a szekven-
ciális konvex programozás (SCP) algoritmussal. Ezt felhasználva, megvizsgáljuk, hogy a
közelítés csúcsos feladatot eredményez-e. A következő lemma alapján a konvex közelítés
csúcsossá tehető a megfelelő diszkretizálási sűrűség esetén.

3.6. Lemma. Az időoptimális pályakövetés a bemutatott nemkonvex korlátok esetén (lásd
(16) egyenlet) közelíthető egy sávos, csúcsos programmal, amennyiben megfelelően sűrű a
mintavételezés. A kapott feladat megoldható a szekvenciális algoritmussal.

A 3.6. lemma alapján, a nemkonvex sebességprofil készítés approximációja csúcsos
lesz, ahogy egyre sűrűbben mintavételezzük a feladatban szereplő pályát. A kapott op-
timalizálási probléma hatékonyan megoldható az előző tézisben bemutatott szekvenciális
metódussal, mivel az affin feladat sávos struktúrájú.
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III.2. Altézis

Kidolgoztam egy nemkonvex feladatleírást, amely esetén minden lokális szélsőérték egyben
globális szélsőérték is. Ez annak ellenére teljesül, hogy a feladat nemkonvex. Ezen elő-
nyös tulajdonság alapján bármely lokális szélsőérték-kereső algoritmus használható globális
optimum keresésére.

Ebben az esetben egy olyan feladatleírást mutatunk be, amely hasonló a csúcsos meg-
közelítéshez, viszont elsősorban nemkonvex feladatok esetén használható. Tekintsük az
alábbi általános, nemkonvex programot.

min
x

f(x)

s. t.: li(xi, xi+1) ≤ 0

hi(xi, xi+1) ≤ 0

ki(xi, xi+1) ≤ 0 i = 1, . . . , n− 1

x ≥ 0,

(17)

ahol x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn a feladat változója, f(x) egy konvex, monoton csökkenő
függvény, li(xi, xi+1) egy konvex függvény, valamint hi(xi, xi+1) és ki(xi, xi+1) nemkonvex
függvények. Szintén feltesszük, hogy hi(xi, xi+1) monoton növekvő xi-ben, és monoton
csökkenő xi+1-ben a következő halmaz esetén {xi, xi+1 : hi(xi, xi+1) = 0}. Ezenkívül
feltesszük, hogy ki(xi, xi+1) monoton növekvő xi+1-ben és monoton csökkenő xi-ben a
következő halmaz esetén {xi, xi+1 : ki(xi, xi+1) = 0}.

A (17) feladat megengedett tartományát jelöljük C-vel, és tegyük fel, hogy C korlátos,
zárt és összefüggő halmaz. Habár a (17) program nem konvex, a következő tétel teljesül
a lokális szélsőértékeire. Ez a tétel igaz konvex programok esetén is.

3.7. Tétel. Ha létezik lokális szélsőértéke a bemutatott (17) feladatnak, akkor ezen szél-
sőértékek egyben globális szélsőértékek is.

A tétel bizonyítása azt mutatja be, hogy a C halmaz minden lehetséges szélsőértéke
szükségszerűen globális szélsőérték. A 3.7. tétel alapján bármilyen lokális szélsőérték-
kereső eljárás használható a vizsgált (17) probléma globális megoldására, amennyiben a
lokális kereső megengedett pontból indul.

III.3. Altézis

Megmutattam, hogy a nemkonvex pályakövetési feladat viszkózus súrlódás és nyomaték-
sebesség karakterisztika esetén eleget tesz a III.2. altézisben bemutatott speciális feladatle-
írásnak. A módszer segítségével egy lokális kereső algoritmus elegendő a globális optimum
megtalálására.

Habár az előző fejezetben bemutatott feladat a nemkonvex programok csupán egy
részhalmazára alkalmazható, a pályakövetési feladat megoldható vele viszkózus súrlódás és
nyomaték-sebesség karakterisztika esetén. Ennek alapján tekintsük a következő programot
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min
āi,bi,τ̄i,¨̄qi

2
n−1∑
i=1

(
dθi√

bi +
√
bi+1

)
s. t.: τ̄i = m̄iāi + c̄ib̄i + ḡi + f̄ v

i

√
b̄i

−τ̄ st ≤ τ̄i + h̄i

√
b̄i ≤ τ̄ st

−τ̄ st ≤ τ̄i − h̄i

√
b̄i ≤ τ̄ st

−τ̄max
i ≤ τ̄i ≤ τ̄max

i

¨̄qi = s̄′iāi + s̄′′i b̄i

−¨̄q
max
i ≤ ¨̄qi ≤ ¨̄qmax

i

bi+1 − bi = 2āidθi

b̄i = (bi + bi+1)/2

0 ≤ bi ≤ bmax
i

0 ≤ bn ≤ bmax
n

i = 1, . . . , n− 1.

(18)

A (18) feladat célfüggvénye konvex, monoton csökkenő, tehát teljesíti az általános
(17) feladat által támasztott követelményt. Mivel a négyzetgyök függvény konkáv, így
az első három korlát lehet nemkonvex a megfelelő együtthatók esetén. Ezen korlátok
monotonitását kell megvizsgálni, hogy alkalmazható legyen az előző altézisben bemutatott
módszer. Az egyszerűség kedvéért a következő f(x, y) függvényt vizsgáljuk meg.

3.8. Lemma. Az alábbi f(x, y) függvény monoton nő x-ben és monoton csökken y-ban,
vagy monoton nő y-ban és monoton csökken x-ben

f(x, y) = c1x+ c2y + c3

√
x+ y − c0

f(x, y) ≤ 0 x, y ≥ 0 c3 ≥ 0,
(19)

amennyiben feltesszük, hogy az alábbi feltételek teljesülnek az f(x, y) függvényre

c0 ≥ 0 (20)
c1c2 ≤ 0 (21)
c2

3c2

4c2
1

− c2
3

2c1

− c0 ≤ 0 (22)

c2
3c1

4c2
2

− c2
3

2c2

− c0 ≤ 0. (23)

A 3.8. lemma alapján a nemkonvex korlátok teljesítik a monotonitás követelményét
(lásd (17) egyenlet) a lemmában bemutatott feltételek mellett. Ebben az esetben, a
pályakövetési feladat globális szélsőértéke meghatározható egy lokális kereső eljárással.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen esetben teljesülnek a 3.8. lemmában megjelenő feltételek.
Az adott feladat esetén, az első feltétel (lásd (20) képlet) azt jelenti, hogy a nyomaték-
korlátnak nagyobbnak kell lennie a csuklótól függő korlátoknál (pl. gravitáció). Ez a
gyakorlatban mindig teljesül, különben a robot álló helyzetben is megsértené a nyoma-
tékkorlátot. A többi (21 - 23) feltételt egyben vizsgáljuk meg. Bebizonyítható, hogy

13



megfelelően alacsony diszkretizálási lépésköz (dθi) esetén, ezek a feltételek biztosan telje-
sülnek.

Összefoglalva, a bemutatott pályakövetési feladat globális optimuma viszkózus súrló-
dás és nyomaték-sebesség karakterisztika esetén egy lokális keresővel is meghatározható
megfelelő dθi esetén. Ez a III.2. altézisben bemutatott feladatleírás alapján tehető meg.
Lokális keresőnek pedig a III.1. altézisben bemutatott SCP algoritmus is használható.

4. Alkalmazások
Az időoptimális pályatervezés fontos szerepet játszik sokféle robotikai alkalmazásban, pél-
dául űripari feladatoknál [Tré12], anyagmozgatási problémáknál, és számos más ipari fo-
lyamatnál is [Ver+09]. Ezekben az alkalmazásokban a minimális idejű algoritmusok nö-
velik a termelékenységet a robot mozgásának optimalizálásával. Néhány esetben pedig a
feladatban nem jelenik meg időfüggés, tehát ezek a problémák nem teljesen specifikáltak,
így kihasználható ez az extra szabadságfok a rendszer korlátainak megsértése nélkül.

Két igen különböző alkalmazást mutatunk be, ahol a bevezetett csúcsos optimalizálás,
a szekvenciális algoritmus, és a nemkonvex feladatleírás használható. Elsőként tekintsünk
egy gyakorlati feladatot, a pincér problémát (waiter motion problem). A feladat lénye-
ge egy tábla mozgatása, amelyen egy vagy több pohár található. A cél, hogy a lehető
legrövidebb idő alatt végezzük el a mozgást az előre meghatározott pályán, és közben a
poharak ne csússzanak le a tábláról. Egy hasonló, ipari probléma a pick-and-place feladat,
amely például logisztikai alkalmazásokban jelenik meg. A pincér problémához készítet-
tünk egy kísérleti bemutatót, ahol a szekvenciális algoritmus segítségével számoljuk ki az
időoptimális megoldást [CÁV17].

A második alkalmazás egy japán robotikai vállalathoz köthető. A vállalat elsősorban
látórendszereket fejleszt és készít ipari robotokhoz. Ezeket a rendszereket számos gyár-
ban alkalmazzák a világ minden táján. A szekvenciális algoritmus alapján készítettünk
számunkra egy exkluzív szoftvert az időoptimális pályakövetési feladat megoldására. A
szoftver képes együttműködni a Robot Operating System (ROS) platformmal, amely igen
népszerű robotikai termékekben és akadémiai fejlesztésekben [Rob19]. Az általunk ké-
szített program sokféle korlátozást képes kezelni, beleértve a robot megfogó egységére
és a csuklókra vonatkozó korlátokat. A 2. ábrán látható egy valós példa, amely során
a mozgáshoz tartozó sebességprofil a bemutatott szekvenciális algoritmussal készült. A
szoftverkészítés a BME és a vállalat közötti szerződéses együttműködés alapján történt
(szerződés száma: AUT 2019, 411.175/2019).
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2. ábra. A japán robotikai cég egyik megoldása, amely során a robot pick-and-place fel-
adatot végez egy látórendszer segítségével. A megoldás során alkalmazott sebességprofilt
a szekvenciális eljárással készítik.
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