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1. A téma ismertetése

Az értekezés célkitűzése a szociális robotok viselkedésének etológiai
alapokra helyezése. Az etológia által vizsgált állati viselkedések mintái
alkalmazhatók autonóm robotok irányítására is, ami a feltételezések
szerint elősegítené a robotok mindennapi életben való elfogadását. A
robotika terjedésével és térhódításával a hétköznapi életben egyre na-
gyobb hangsúlyt kap az emberek és robotok közti interakciók kutatása.
Megfelelően kialakított és programozott szociális robotok az interakciók
terén nagy előrelépést jelenthetnek.
Az elmúlt években az automatizálás és a robotika az ipari ágazaton
kívül egyre több területen is megjelent. A robotok gyors elterjedése a
mindennapi életkörnyezetben az ember-robot interakciók (HRI)[1] te-
rületére irányítja a figyelmet, ahol az ember-robot interakciós modellek
(MIHR) [2] és a robotok szociális viselkedése [3] áll a középpontba.
Az úgynevezett szolgáltató vagy szociális robotok egyre inkább a min-
dennapi élet részévé válnak, és ez az emberek és robotok együttélése
kapcsán felvet néhány kérdést. Hogyan kell kinéznie egy kiszolgáló
robotnak? Hogyan viselkedjen egy szociális robot az emberekkel? Egy
olyan autonóm robot kifejlesztése, amely megfelelő megjelenéssel és
mozgáskészlettel rendelkezik ahhoz, hogy az emberek elfogadják, kihí-
vást jelentő feladat.
Masahiro Mori [4] borzongások völgye elmélete szerint az ember reak-
ciója egy emberhez hasonló robotra hirtelen változik az empátiáról az
undorra, ahogy az közeledik az élethű megjelenéshez, de nem éri el azt.
Ezt az ellenérzéseket kiváltó hatást nevezik a borzongások völgyének.
Az elmélet továbbá általánosabb formába is kiterjeszthető. Tegyük fel,
hogy egy robotot egy korábban ismert élő faj után alakítanak ki, de a
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hasonlóság eléri azt a bizonyos fokot, amely az borzongások völgye
effektussal jár együtt. Ebben az esetben nem fog tudni kapcsolatot te-
remteni az emberekkel. Jobb megközelítés, ha a robotokat egyedi és új
fajként kezeljük, és megjelenésüket és viselkedésüket ennek megfele-
lően alakítjuk ki. A viselkedési mintákat azonban modellezhetjük jól
ismert élőlények, például kutyák mintájára. A szociális robotok széles
csoportja a kutyákat használja modellként [5], mivel a kutyák mindig
is megbízható társai voltak az embereknek.

2. Az érintett tudományterületek jelenlegi állása

Autonóm szociális robotok

A robotika terjedésével egy paradigma váltás következett be. Korábban
a robotok jobbára ipari területeken belül, jól kontrollált környezetben,
szakképzett mérnökök felügyelete alatt végezték munkájukat. Mostan-
ra a helyzet megváltozott és a robotok a hétköznapi emberek által uralt
környezetben próbálnak érvényesülni. Az együtt létezés és kooperáció
elengedhetetlen eleme a megfelelő kommunikáció. Ezen a szinten már
nem elegendő a speciális tudást igénylő robot programozási ismeretek
használata. A robotoknak tudni kell interakcióba lépni az ezen speciális
programozói tudás híján lévő emberekkel is. Ez az igény előtérbe helye-
zi az autonóm szociális robotok fejlesztését. A robotok kialakításánál
és tervezésénél a funkcionalitás mellett a szociális kifejező képesség
is hangsúlyt kap. Ez a szemléleletmód új tervezési szemléletmódot
és módszereket igényel, a korábbi cél hardver tervezési szemlélettel
szembe. Egyrészt a jól használhatóság érdekében a robotok kompaktak,
programozásuk mégis széles funkcionalitást biztosít. A motorikusnak
tekinthető funkciók, mint a térképezés és lokalizáció hatékonyabb algo-
ritmusokat igényel, hogy a robotok fedélzeti számító egységén lehessen
megvalósítani a szükséges számításokat.
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Kutatás első kérdése: Hogyan érdemes kialakítani egy etorobot fel-
építését és milyen algoritmusokkal lehet hatékonyabbá tenni a mobil
robot működését?

Neurális háló alapú szenzor fúzió

Aneurális hálók alkalmazása a hardveres fejlesztésekkel párhuzamosan
ugrásszerűen megnőtt. A neurális háló struktúrák rendkívül jól alkal-
mazhatóakminta felismerésre, klasszifikációra és regresszióra egyaránt.
Architektúrájuk képessé teszi őket speciális problémák megoldására
explicit programozás nélkül. Tanulási tulajdonságuk miatt széles kör-
ben használhatóak. A megoldandó feladatok közé tartozik például a
navigáció és helyzetmeghatározás, mely az autonóm robotok esetén
kiemelt fontosságú.
Számos olyan gyakorlati alkalmazás létezik, amely globális helymegha-
tározó rendszert (GPS) [6], fedélzeti kamerát [7], lézeres távolságmérő
(LIDAR) érzékelőt [8] vagymás külsőmegfigyelő rendszert [9] használ-
nak pozíció meghatározásra. Léteznek algoritmusok, melyek a motorok
enkóder jelei alapján számolják az odometriát.[10] Ezen alkalmazások
alkalmazásához azonban ismernünk kell a robot pontos geometriáját.
A képfeldolgozáson vagy 3D pontfelhőn alapuló alkalmazások nagy
számítási kapacitásigénnyel rendelkeznek a szimultán lokalizáció és
térképezés (SLAM) [11] elvégzéséhez. Ezek a módszerek korlátozottan
alkalmasak a kis számítási kapacitással rendelkező robotok számára.
Felmerült tehát a kérdés, hogy MARG szenzor fúzió használható-e
pozíció meghatározási feladatokra? A robusztusság érdekében olyan
megoldás a cél, ami kompakt, csak a MARG szenzor jeleit használja
bármilyen más szenzor bevonása nélkül, és elég kis számítás igénnyel
rendelkezik ahhoz, hogy valós időben lehessen futtatni egy autonóm
roboton.
Korábbi kutatások explicit algoritmust használva [12] alkalmaztak
MARG szenzor pozíció és orientáció becslési feladatra speciális pe-
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riodikus esetben. Az alkalmazás azonban jelentős számításigánnyel
rendelkezett és csak offline módon lehetett kiértékelni. Specializált ki-
alakítása miatt pedig nem alkalmas mobil roboton való implmentálásra.
Kutatás második kérdése: MARG szenzor jeleinek fúziója alkalmas-e
pozíció meghatározási feladatokra bármilyen más szenzor bevonása
nélkül neurális hálók alkalmazásávál?

Etorobotika kutatások

Az etorobotika [13] egy újonnan kialakuló interdiszciplináris tudo-
mányterület, amelynek célja a robotikai és az etológiai ismeretek kom-
binálása. Az etológiai az állatok viselkedésével foglalkozó tudományte-
rület, melynek felhasználásával viselkedési modellek [14] is alkothatók.
Az etorobotika, mint az etológia mérnöki alkalmazása a robotokba
implementálható viselkedésmodellek kialakításával foglalkozik. Az
etorobotika módszertana szerint az emberi vagy állatszerű megjelenés
prioretizálása helyett a robottervezésnek a környezetre és a robot kívánt
készségeire kell épülnie [15].
Az etorobotika egyik fő célja az ember és az autonóm robotok harmoni-
kus együttélésének kialakítása [16]. A kívánt cél eléréséhez a szociális
robotokat az embereknek el kell fogadniuk. Ez azt jelenti, hogy a robo-
toknak a funkcionális készségek mellett valamilyen viselkedési motort
vagy modellt is fenn kell tartaniuk.
A szociális robotok tervezésének konkrétabb megközelítése a kutyák
viselkedési modellként való felhasználása [5] lehet. Egy házikutya
viselkedési modellje nem olyan összetett, mint egy emberi pszicholó-
giai modellje, ezért jobban illeszkedik egy kisebb, alacsony számítási
kapacitással rendelkező robothoz. Az egyszerűbb kognitív modell le-
képezhető különböző robotokra, amelyek nem feltétlenül mutatnak
hasonlóságot megjelenésükben.
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A kérdés tehát az, hogyan lehet a kutyák viselkedését vagy legalább-
is viselkedés elemeit mobil robotokba implementálni? A viselkedés
minták implementálásának kérdése mellett pedig felmerül az igény
egy rendszer létrehozására, ami képes mérni és megtanulni a kutyák
viselkedésmintáit. Egy ilyen rendszer létrehozásával egyszerűsíteni
lehetne az etológiai tesztek kiértékelésének folyamatát, mely jelenleg
kézzel történik. Másrészt megfelelő modellt biztosítana mobil robotok
irányításához.
Kutatás harmadik kérdése: Hogyan lehet kutyák viselkedését model-
lezni és implementálhatóvá tenni mobil robotokra?

Kutatás negyedik kérdése: Milyen automatizált rendszer lenne alkal-
mas kutyák viselkedésének etológiai vizsgálatára, amely segítségével a
mobil robotokon implementálható viselkedésmodellek betaníthatók?

3. A kutató munka eredményei, tézisek

Térképezés és szűrés mobil roboton

A térképezés és lokalizáció (SLAM) az autonóm robotok fontos funkcio-
nalitása. Amozgó robotnak képesnek kell lennie feldolgozni a körülötte
lévő teret, elhelyezni pozícióját a térben és elkerülni az akadályokat. A
feladat viszont memória és számítás igényes.
A szakirodalomban több féle megoldás is rendelkezésre áll a probléma
leküzdésére. A szenzorfúziós alkalmazások között található egyaránt
külső szenzort használó és fedélzeti szenzort használó apllikáció is. A
legelterjedtebb és pontos lokalizációt biztosító megoldás a GPS, vagy
ellenőrzött térben egy kihelyeztt külső kamerarendszer használata. Fe-
délzeti szenzor alapú megoldások közül a LIDAR vagy kamerakép
feldolgozáson alapuló megoldások a legelterjedtebbek. Mélység ka-
merát használva a robot körüli lokális környezetről egy részletes 3D
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pontfelhő készíthető. A különböző pozíciókban készített pontfelhők
összeillesztve alkotják a térképet, illetve nem ismert pozíció alapján az
aktuális pontfelhőt ráillesztve a térkép pontfelhőjére meghatározható
az aktuális pozíció. A pontfelhő szűrésére és karbantartására szolgáló
algoritmusok komplexitása nagy számítási kapacitást igényel. Ennek
megfelelően a 3D pontfelhő feldolgozást vagy nem valós időben vég-
zik vagy kiszervezik egy külső feldolgozó egységre. Megbízhatóbb
megoldást jelent, ha a feldolgozás a fedélzeti számítógépen történik.
Korlátozott számítási kapacitással rendelkező kis autonóm robotok fe-
délzeti számítógépén is futtatható megoldásként dolgoztam ki az FMC
algoritmust, amelynek 𝑂(𝑛) komplexitása alkalmassá teszi valós idejű
használatát. Használatával egy 3D pontfelhő akár 10%-ára is csökkent-
hető úgy, hogy a környezeti elemek felismerhetőek maradnak kiemelve
a markáns éleket. A kutatómunkát az alábbi tézis foglalja össze.

1. tézis

Az FMC (Fast Marching Centroid) algoritmus használatával valós
idejű (real time) 3D pontfelhő-redukálás végezhető 𝑂(𝑛) komplexi-
tással. Az FMCműködési vázlata és folyamatábrája az alábbi ábrákon
látható. Az FMC algoritmus használatával az élek és alakzatok felis-
merhetőségének lehetőségének megtartása mellett a szűrési gömb
sugarának (𝜌) változtatásával a pontfelhő méretcsökkenése beállít-
ható.
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1. ábra. Az FMC algoritmus sematikus ábrája

2. ábra. Az FMC algoritmus folyamatábrája

Kapcsolódó publikációk: [P1][P2]
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Pozíció becslés MARG szenzorfúzióval

Mobil robotok térképezési algoritmusaiban a 3D pontfelhők szűrése
mellett egy további probléma a különböző pozíciókban készített tér-
részlet pontfelhők összeillesztése.
Számítás igényes módszerek léteznek a feladat megoldására, mint pél-
dául a kulcspont felismerés vagy odometria alapú megoldások. Egy
kis számítási komplexitással rendelkező megbízható algoritmus jobban
megfelelt volna az autonóm robot által támasztott követelményeknek, és
mivel a kulcspont keresés túl sok számítást igényel másmegoldásra volt
szükség. A robusztusság érdekében a robot kerék enkódereinek jelei se
kerültek bele a szenzorfúzió bemeneti adati közé. Ily módon az algo-
ritmus a későbbiekben akár kerék nélküli robotokon is alkalmazható
lenne. A probléma megoldására egy pozíció becslésére alkalmas mód-
szert javasoltam neurális hálók alkalmazásával MARG szenzoradatok
felhasználásával.
A pozíció becslési algoritmushoz neurális hálót taníttam be. Első lé-
pésben szimulációs környezetben vizsgáltam a feladat megvalósítását.
Második lépésben valós fizikai rendszeren periodikus inga mozgást és
nem periodikus transzlációs mozgást vizsgáltam. A valós tesztesetek
során az eredmények bíztatóak voltak. A következő lépés a tesztesetek
kiterjesztése lenne 2D síkmozgásra, mely tipikus esete a guruló robotok,
és általános 3D mozgásra. Jövőbeni terv a komplex esetek lemérése és
tesztelése.
A tanítások során felügyelt tanítást alkalmaztam. A MARG szenzor
mozgását a hozzá rögzített infrareflektív markerek segítségével egy
külső kamerarendszer követte. A kamerarendszer által rögzített pozí-
ciót referencia jelként használha a MAR szenzorból érkező adatokhoz
hozzá rendelve állt elő a cimkézett tanító, validációs és teszt adatsor. A
kutatómunkát az alábbi tézis foglalja össze.
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2. tézis

Mágneses, szögsebesség- és gravitációs (MARG) szenzor jeleinek
integrálást tartalmazó fúziója alkalmas pozícióbecslési feladatok-
ra periodikus és nem-periodikus transzlációs mozgások esetén az
alábbi ábrán látható alacsony számítási komplexitású neurális háló
struktúra alkalmazásával.

3. ábra. Pozíció becslő neurális háló architektúra. A bemeneti változók
𝑘 időlépéstől függően a mintavételi idő (𝑑𝑡), háromtengelyes
gyorsulásmérő adatai (acc), háromtengelyes giroszkóp adatai
(gyro) és háromtengelyes magnetométer adatai (mag). A ne-
urális háló kimenete a becsült pozíció

Kapcsolódó publikációk: [P3][P4]

Viselkedésminta becslés neurális hálóval

A robot koncepció kialakításával párhuzamosan összeállítottam egy
etológiai tesztek mérésére alkalmas mérőrendszert. A robot viselke-
désének kialakításához a kutyák viselkedését vettük alapul. A feladat
megvalósításához szükség volt egy megfelelő mérőrendszerre, egy mo-
dellre és tanuló algoritmusra. Kifejlesztésre került egy 18 infrakamerás
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rendszeren alapuló intelligens tér, mely a megfigyelési terébe helyezett
marker szettek adatait tudta rögzíteni és továbbítani. Az első feladata
az etológiai tesztek során elég adatot rögzíteni, hogy azokon lehetsé-
ges legyen a neurális hálók betanítása. A tesztek során a módosított
Ainsworth féle idegen helyzet tesztet alkalmaztuk, mint teszt szcená-
rió. A teszt kutyák és gazdáik közötti kötődés vizsgálatára és a kutyák
emberekkel való interakciójának vizsgálatára alkalmas. A végrehajtott
tesztek során történt az adatgyűjtés, melyek a neurális hálók bemente-
ként szolgáltak. Az adatgyűjtés során arra is figyeltem, hogy később
a modell robotokon is futtatható legyen, így olyan megfigyelt válto-
zó készletet állítottam össze, amik később egy robot szenzoraiból is
kinyerhetők lesznek. A kutatómunkát az alábbi tézis foglalja össze.

3. tézis

A kizárólag a módosított Ainsworth-féle idegen helyzet tesztből szár-
mazó távolság és orientáció jellegű adatokat felhasználó teljesen
csatolt neurális hálók képesek betanulni és a viselkedéstudomány-
ban szignifikánsnak tartott pontossággal felismerni vagy előrejelezni
kutyák viselkedésének alapelemeit.

Kapcsolódó publikációk: [P5]

Etológiailag isnspirált viselkedésátvitel szociális robotba

Az etorobotika tudományterület célja megteremteni a kapcsolatot a
robotika és etológia között. Fókusz területe a szociális robotok viselke-
dés mintáinak kialakítása állati viselkedésminták megfigyelése alapján.
Az állati viselkedések robotokba implementálása nem triviális feladat,
melyhez egy komplett mérő rendszer kialakítást és mérési összeállítást
javasoltam.
Az állatok közül a kutyák viselkedését választottam, mint megfelelő
modellt a szociális robotok viselkedésének kialakításához. Először egy
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jól definiált mérési tesztesetre és a mérés elvégzéséhez szükséges mérő-
rendszerre volt szükség. Tesztesetnek az Ainswort féle idegen helyzet
teszt kutyák mérésére módosított változatát használtam. A teszt hét
szekvenciát tartalmaz, melyeket úgy állítottak össze, hogy megfigyelhe-
tő legyen a kutyák gazdáikakl és idegenekkel való interakciója. Mivel a
távlati cél az, hogy a megfigyelt viselkedéseket robotokon implemen-
táljuk figyelembe kellett venni pár követelményt. A mérés során olyan
megfigyelt paraméter készletet állítottam össze, amelyek egy saját épí-
tésű Mecanumrobot fedélzeti szenzorai segítségével is mérhetőek. Ezen
megfontolás alapján a főbb paraméterek a szereplők egymástól mért
relatív távolságai és elfordulási szögei.
A mérések elvégzéséhez és adatgyűjtéshez szükség volt egy megfelelő
mérőrendszerre. Az etológiai méréseket többnyire videó elemzéssel
végzik, ami rendkívül időigényes folyamat és a szakirodalomban sem
található olyan részletes adatbázis, amelyet felhasználva felügyelt tanu-
lással robotokon használható neurális hálók taníthatóak lennének. A
mérések elvégzéséhez egy intelligens tér alapú automatizált mérőrend-
szert javasoltam, ahol a nevesített szereplők marker szettekkel vannak
ellátva. A markerszettek pozícióját és orientációját egy 18 kamerából
álló mozgáskövető egység rögzíti és a hozzá csatlakozó szoftver az
elvégzendő tesztnek megfelelően irányítja a mérésben résztvevő ala-
nyokat.
A gyűjtőtt mérési adatok felhasználásával felügyelt tanulási technikát
alkalmazva kutyák viselkedésmintáinak felismerésére neurális hálókat
tanítottam. A szakirodalomban található több kutatás, ahol állatok vi-
selkedését külső kamerakép alapján képfeldolgozáson alapuló neurális
hálóval végzik. Ezekben a megoldásokban az adott állat pillanatnyi
állapotát vizsgálják, viszont kevés információ van arról mi váltotta ki az
adott állapotot. A kutatásomban igyekeztem egy olyan megfigyelt vál-
tozó vektort meghatározni, amivel ok-okozati módon lehet modellezni
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a kutyák viselkedését. Ebben az értelemben nem csak a kutyát, hanem
a környezetének megváltozását figyeljük és ebből próbáljuk megjósolni
a kutya viselkedését. Sikeres modell implementáció esetén a bemeneti
változók roboton implementált szenzorokból is kinyerhetőek és a mo-
dell implementálható a mobil robotra. A kutatómunkát az alábbi tézis
foglalja össze.

4. tézis

A kutyák viselkedésének és az emberekkel való interakciójának mo-
dellje megtanulható az optikai mozgáskövető rendszert használó
intelligens tér alapú viselkedésátviteli rendszer segítségével, mely-
nek hardver és szoftver felépítése az alábbi ábrán látható, ahol a
rendszer fő elemei a következők:

• Etológiailag akkreditált teszt és előre meghatározott viselke-
déselemek.

• Leképezés céljául szolgáló robotkoncepció.

• Intelligens tér alapú mérőrendszer.

• Neurális háló architektúrákat használó viselkedésmodell.
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4. ábra. Viselkedésátviteli rendszer működési vázlata

Kapcsolódó publikációk: [P5][P6][P7]

4. Az eredmények gyakorlati alkalmazása

A 1. tézisben javasolt FMC algoritmus felhasználásási lehetősége.

AzFMCalgoritmus egy 3Dpontfelhő redukáló algoritmus,melyet valós
időben (real time) lehet használni autonóm robotok térképezése során.
RGBD kamerát használó térképezési alkalmazásban a térképezés során
keletkező pontfelhőt a kezelhető tárolás miatt folyamatosan szűrni kell.
A szűrés során figyelni kell arra, hogy a tér markáns elemeit megtartsuk.
Autonóm robotok esetén fontos, hogy ezek az algoritmusok futtatható-
ak legyenek a fedélzeti számítógépen, és ne kelljen kiszervezni offline
feldolgozásra egy külső feldolgozó egységre. Az FMC algoritmussal a
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3D pontfelhő méretének redukciója ezen feltételek biztosítása mellett
hatékonyan biztosítható.
A 2. tézisben javasolt MARG szenzor jeleit feldolgozó neurális háló
alkalmazása.

Az adott rendszeren betanított neurális háló használható pozíció becslé-
si feladatra. A szenzorfúzió során kis pozícionálási hibával rendelkezik
és a giroszkóp shift hibáját is kiküszöböli. Az algoritmus ily módon
alkalmas különböző alkalmazások esetén, akár autonóm robotok odo-
metriájának számítására is, enkóder és egyéb szenzorok felhasználása
nélkül alacsony számítású komplexitású rendszeren. További felhaszná-
lási terület lehet a mozgás követő rendszer alapú mérőrendszer marker
kitakarásokból adódó követési hibáinak javítására, ha a megfigyelt mar-
ker szettekhez egy MARG szenzor is csatlakozik.
A 3. tézisben ismertetett kutyák viselkedésmintáira tanított neurális
háló struktúrák felhasználása.

A neurális hálók közelítőleg 80 %-os pontossággal alkalmasak az egyes
kutya viselkedésmintákat azonosítani vagy előre jelezni. A további
felhasználást tekintve ezek az eredmények használhatóak egyrészt az
etológiai mérések kiértékelésének automatizálására. A mérések feldol-
gozása szubjektív módon, emberi felügyelettel kézzel történik, ami elég
időigényes folyamat. A betanított neurális hálókkal a folyamat automa-
tizálható és gyorsítható lenne. Másrészt a modell használható autonóm
robotok irányítására, mint egy felső szintű viselkedés motor. Ebben
az esetben a neurális hálók bemeneteit a robot szenzorjeleivel lehetne
helyettesíteni. A feladat megvalósításához szükség lenne egy roboton
megvalósított szenzor fúzióra, ami a modellnek megfelelő bemeneteket
tud biztosítani.
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A 4. tézisben bemutatott mérési összeállítás felhasználása.

A kialakított mérőrendszer és mérési eljárás alkalmas kutyák viselke-
désének elemzésére és megtanulására. A mérések során három viselke-
désminta tanulására fókuszáltunk, melyek a farokcsóválás, figyelem és
kontakt keresés voltak. A teszt rendszer alkalmas lenne további viselke-
désminták elemzésére is. A viselkedés minták robotokba történő átül-
tetését illetően támpontot ad a robot koncepció megtervezését illetően,
hogy a vizsgált viselkedésminták és a robot képességei összeegyeztethe-
tőek legyenek. A robot irányítást tekintve több kutya viselkedésmintára
tanított neurális háló kiemente összefűzhető, előállítva ezzel összetett
viselkedéseket is.
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