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Dr. Lantos Béla egyetemi tanár
BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Budapest, 2003. szeptember

1. Bevezető
Az utóbbi időben a robotikában megfigyelhető a redundáns robotok (melyek szabadsági fokainak száma nagyobb a munkatér dimenziószámánál) egyre gyakoribb alkalmazása; közöttük
olyanoké is, melyek több, eredetileg különálló robot összekapcsolásával készültek. Ez utóbbiak közé tartoznak a mikro- és makromanipulátorból álló együttesek, vagy a mobilis robotoknak azon osztálya, mely egy (legtöbbször kerekekkel felszerelt) mobilis platformból és egy
vagy több hozzá rögzített robotkarból áll (a nemzetközi szakirodalom újabban ezekre „mobilis
manipulátor” néven hivatkozik).
Számos esetben a redundáns robotok alkalmazása azért válik szükségessé, mert zsúfolt vagy
akadályokkal teli munkaterükben (pl. bonyolult alakú üregekben) a szokványos 6 szabadsági
fokú robotok nem tudnának ütközésmentesen dolgozni. Kinematikai redundancia több alrendszer egyetlen robotba történő integrálásakor is keletkezhet. Ilyen esettel találkozhatunk a mobilis robotok azon osztályánál is, melyek egy mobilis platformból és egy vagy több rászerelt
karból állnak, így nem csak a kar manipulációs képességeit és a platform mobilitását ötvözik,
hanem kinematikai szabadsági fokaik száma is összeadódik. Bármi is legyen a redundancia
oka (alkalmazásból eredő szükséglet vagy több alrendszer összeillesztése), a mozgástervezés és
irányítás során ezáltal egy új probléma merül fel. Egy nem redundáns robot esetében a munkatérben elvégzendő mozgás (legtöbbször a végpont előírt mozgása) lényegében egyértelműen
meghatározza a konfigurációs térben ehhez végrehajtandó mozgást, míg redundás robotok esetében végtelen sok lehetséges megoldás, azaz egy megoldástér adódik. Mivel ebb ől egyszerre
csak egy hajtható ténylegesen végre, ezért ki kell választani egyet a megoldások közül, tehát
külön módszert kell alkalmazni a redundancia feloldására.
Bár ez utóbbi szükségszerűen több munkával jár, így lehet ővé válik a redundáns robotok
azon előnyös tulajdonságának kihasználása, mely további mozgási elvárások (pl. ütközés elkerülése vagy kar és mobilis platform összehangolt mozgása) megadásával lehet ővé teszi egy
„legkedvezőbb megoldás” kiválasztását.

A redundancia feloldásának elmélete és gyakorlati alkalmazása
A redundancia a robotok mindhárom szokványos modellezési szintjén kifejezhet ő, és mindegyikben léteznek módszerek a redundancia feloldására. A legalapvetőbbnek tekinthető geometriai modell a munkatérbeli pozíciót (és orientációt) a  konfigurációs változók (általában
nemlineáris) függvényeként adja meg:







ahol az   indexe a „direkt geometria” kifejezést fedi. Nyilvánvaló, hogy egy redundáns robot
esetén végtelen számú  adható meg egy adott végpont-helyzethez. Az így fennálló redundancia feloldására Sezgin [21] adott meg egy pozícióalgoritmust, melyben az el őírt és a robot
geometriai modellje egy nemlineáris korlátozást ad meg (tehát a robot végpontja feltétlenül a
kívánt helyzetet veszi fel), melynek jelenlétében a másodlagos elvárásokat kifejez ő kritérium
optimalizálható. A Lagrange-multiplikátor alapú módszer bármely nyílt láncú, merev szegmensű robotra alkalmazható; a Sezgin által adott példák egy általánosított esetet, több robot
szoros kooperációját mutatták be. Néhány esetben hasznos lehet, ha a redundáns szabadsági

fokokat elkülönítve, szemléletes változók alakjában fejezzük ki. Dahm és társai [12] egy meghatározott felépítésű 7 szabadsági fokú manipulátorra adtak ilyen megoldást, ahol a pozíció és
az orientáció előírása után a fennmaradó redundáns szabadsági fokot egy különálló paraméterrel fejezik ki, melynek a későbbiekben – a redundancia feloldásának befejezéseként – más
eljárások adhatnak konkrét értéket.
A kinematikai modell a geometriai modell helyi linearizálásaként értelmezhet ő, mely a végpont munkatérbeli sebessége és a csuklósebességek közti összefüggést írja le:





ahol a konfigurációtól függő  a robot Jacobi-mátrixa, mely az   direkt geometriai függvény  szerinti parciális deriváltjait tartalmazza. Ha a munkatér -dimenziós és -nak  komponense van, akkor  egy
 elemű mátrix. Az   redundáns esetben az inverz kinematikai feladat egy alulhatározott lineáris egyenletrendszert eredményez, melynek megoldásához
a lineáris algebra módszereit vehetjük igénybe. Ehhez a legtöbb szerző (így többek között Sezgin [21] és Žlajpah [24]) a gradiensvetítés módszerét használja, ahol a megoldás egy minimális
normájú, a végpont helyes mozgását garantáló partikuláris rész és egy homogén rész összegeként áll elő. Ez utóbbi egy preferált konfigurációs térbeli sebesség  magterébe vetítésével
keletkezik, így a partikuláris rész által meghatározott munkatérbeli mozgást nem módosítja:





  

 

   

ahol  a  Jacobi-mátrix Moore-Penrose pszeudoinverze, amely minimalizálja a csuklósebesség-vektor   euklideszi normáját,   a megtérbe vetítő mátrix,  pedig egy mozgási preferencia, legtöbbször egy skaláris függvény  szerinti gradiense. Bár a módszer számításigénye
kicsi, hátránya, hogy nem garantálható  adott komponensének/komponenseinek értéke, mely
néhány kritikus helyzetben (pl. közeli akadályok esetében) létfontosságú lenne. A Pin és társai
[17, 14] által kidolgozott „FSP” (full space parameterization) módszer ezt a hiányt is hivatott
pótolni, ugyanis itt a legmegfelel őbb  egy optimalizálási feladat megoldásaként áll el ő, amely
a hozzá megadható korlátozások segítségével képes a mozgás kiválasztott komponenseire a kívánt értéket garantálni. Az  optimalizálási teret lineárisan független   vektorok feszítik ki,
melyek külön-külön megoldásai a kinematikai egyenletnek; az optimális megoldás pedig ezek
lineáris kombinációjából, a  súlyvektor segítségével áll el ő.



  

  





  









 



 

   

ahol a munkatér , a konfigurációs tér pedig  dimenziós. Az FSP a  megoldásvektorokat úgy
találja meg, hogy minden vektorra más-más nemredundáns alrendszert választ ki. Az alrendszer
immár kvadratikus Jacobi-mátrixának invertálásával olyan megoldás adható az egész robotra,
melynek azon elemei nullák, amelyek nem szerepelnek az éppen kiválasztott alrendszerben.
A lineárisan független  megoldásvektorokat egy kombinatorikai algoritmus határozza meg,
majd a végleges megoldás ezek lineáris kombinációjával, a
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kvadratikus kritérium optimalizálásával, esetlegesen

  
alakú, lineáris egyenlőség típusú korlátozások betartásával áll el ő. Az optimum zárt képlettel
(tehát nem iteratívan) is meghatározható, ami alkalmassá teheti az eljárást a valósidejű alkalmazásra.
A redundancia feloldására kinematikai szinten más eljárások is ismertek; így pl.  kiegészíthető további sorokkal,  pedig ennek megfelel ő elemekkel, mellyel egy teljesen meghatározott
lineáris egyenletrendszer kapható; ennek megoldása pedig már egyértelmű. Ezt a sémát követik
Sciavicco és társai [20] a „munkatér-kiegészítés” (workspace augmentation) eljárásával.
A dinamikus modellt máig ritkán használják a redundancia feloldására; legalábbis ami a
„lokális” módszereket illeti. Példaként Žlajpah [23] er őirányítási módszere említhet ő.
A lokális (egyszerre csak a mozgás egy lépésére tervező) módszerekkel ellentétben a globális tervezési eljárások egy egész mozgássorozatot számítanak ki, legtöbbször már a mozgás
megkezdése előtt. Ez a megközelítés igen fontos olyan alkalmazásokban, ahol zsúfolt, akadályokkal teli munkatérben bonyolult mozgási feladatokat kell végrehajtani. Számos ilyen globális eljárás kifejezetten redundáns robotok számára készült, így pl. Schlemmer et al. [19] módszere, amely egy sarokpontok között interpolált mozgást határoz meg szemi-végtelen optimalizálással a dinamikus modell felhasználásával. Egy másik fontos eljárás Khatib [16] „rugalmas
szalagokat” szimuláló eljárása (valamint a későbbiekben ebből származtatott rokon módszerek),
amelyet az omnidirekcionális platformot használó „Stanford asszistens” mozgástervezésére is
alkalmaztak.
A redundancia-feloldó módszerek alkalmazásában leggyakrabban használt másodlagos
mozgási kritériumok a nyílt láncú robotok ütközésmentes mozgását célozzák. Ezek alapjául
szolgálhatnak a környezet geometriájából származtatott egyszerű virtuális er ők [21], szenzorokkal mért kontaktus-erők [23], vagy (esetenként csak szakaszosan folytonos) objektív függvények, melyek figyelembe veszik az akadályok tényleges határait [19, 16].
A redundancia feloldásának másik, napjainkban egyre jelent ősebb területe azon robotok
mozgástervezése, melyek több, olykor jelent ősen eltérő dinamikus és kinematikai tulajdonságokkal rendelkező alrendszerből épülnek fel (pl. mikro/-makromanipulátoros rendszerek, mobilis platformból és rászerelt karból álló mobilis manipulátorok).

Mobilis robotok modellezése és irányítása
A nemzetközi szakirodalomban manapság mobilis manipulátornak nevezett robotok egy (általában kerekeken mozgó) mobilis platformból és egy vagy több rászerelt robotkarból állnak.
Ennek az összeállításnak az a célja, hogy ötvözze a két robotosztály el őnyös tulajdonságait; a
robotkar manipulációs képességét és a platform mobilitásából származó nagy elérhet ő munkateret. Bár a robot továbbra is használható egyes alrendszereinek szokványos üzemmódjában
(csak manipulációs vagy kizárólag szállítási feladatok), a legfontosabb eset a mobilis platform
és a kar egyidejű használata.
Mint más robotok esetében, így itt is elengedhetetlen a mozgástervezéshez és irányításhoz a
robot megfelelő modellje. A modell előállításának egy lehetséges módja jelen esetben az egyes
alrendszerek már ismert modelljének kombinálása, melynek kapcsán azonban két felismerés
érdemel külön figyelmet. Nemholonóm mobilis platformok esetében az egész robotra is csak
5

kinematikai vagy dinamikus modell felírásának van értelme, amennyiben célunk a mozgástervezés; a sebességvektor komponensei közt ugyanis nemholonóm összefüggések állnak fenn,
melyet a puszta pozíció és orientáció nem tartalmaz. A dinamikus modell felállításánál pedig
a mobilis platform és a rászerelt kar közti kölcsönhatásnak kell különös figyelmet szentelnünk,
mivel ezt az alrendszerekre külön-külön felírt modellek nem tartalmazzák (ld. Yamamoto et al.
[26] vagy Duleba [13]).
Legtöbb esetben a manipulátor már önmagában elegend ő szabadsági fokkal rendelkezik a
munkatérben megadott feladatok elvégzésére, ezért legkésőbb a mobilis platform hozzáadásakor redundáns szabadsági fokok keletkeznek. Ilyenkor tehát szükségessé válik a redundancia
feloldása, melynek ezen robotosztálynál az is feladata, hogy megfelel ően koordinálja a kar és
a platform együttes mozgását. Ahogy Yamamoto [25] vagy Grebäck [15] megmutatta, a „természetes” koordinációs stratégia a platformot (megközelít őleg) egy olyan pályán viszi végig,
amely biztosítja, hogy a robotkar a mozgási feladat maradékának (a pontosabb mozgásnak)
elvégzése közben egy előnyösnek ítélt konfiguráció közelében maradjon. Ezen konfiguráció kiválasztására szinte kizárólag a mozgástartalék mértékét veszik figyelembe [25], bár megadhatók
egyéb, pl. a legkisebb potenciális energiát megcélzó kritériumok is [15].
Némely robotnál (pl. a Stanford asszistens esetében, amely egy holonóm mobilis platformból és egy PUMA 560-as karból áll) a platform és a manipulátor nem különbözik lényegesen
egymástól a dinamikus jellemz ők tekintetében. Ilyenkor az egész robot egységesen irányítható,
ahogy az Khatib [16] esetében dinamikus modell felhasználásával, Pin et al. [18] esetében pedig
kinematikai modell segítségével történik. Más robotoknál azonban a mobilis platform néhány
tulajdonsága miatt az előbbi eljárás nehézségekbe ütközhet:






A platform nemholonóm. Ilyenkor pl. az egyszerű gradiens-technikák elakadhatnak, mivel a mobilis platform bizonyos irányokba (pl. oldalra) nem tud azonnal elmozdulni.
A platform irányítástechnikai sávszélessége lényegesen kisebb a karénál.
A platform mozgása a manipulátorénál pontatlanabb és olyan zavaró hatások is érhetik,
mint a kerekek megcsúszása vagy a talaj egyenetlenségei.
A platform lokalizálására használt eljárások jelentős holtidőt vihetnek a rendszerbe, több
szenzor adatainak egyesítésével előállított eredményük pedig pontatlan lehet.

Yamamoto [25] a fenti problémákkal is foglalkozott és a mozgástervezés szétválasztását javasolta az egyes alrendszerekre. Itt ismét kulcsszerephez jutott a „természetes” koordinációs
stratégia, melynek jelentősége különösen a fent említettek fényében tűnik ki: a mobilis platformnak csupán egy megközelítő pályán kell mozognia, míg a kar, amely a platform mozgásának köszönhetően egy kellő mozgástartalékot jelentő konfigurációs tartományban marad,
elvégezheti a pozicionálási feladat maradékát; kompenzálhatja a platform mozgásának hibáit.
Yamamoto különálló tervezőeljárást használ mind az önmagában nem redundáns kar, mind a
platform mozgásához és ezáltal oldja fel a kinematikai redundanciát (megjegyzend ő azonban,
hogy így nehezen adhatók meg a robot egészére vonatkozó kritériumok). Yamamoto [25] kitért
az irányítástechnikai sávszélességek különbségeire, valamint a kar és a platform közt ébred ő
erőkre is.
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2. Kitűzött kutatási feladatok
Az értekezésben bemutatott kutatási tevékenység irányát els ősorban a magvalósítani kívánt alkalmazások határozták meg, ugyanis a munka jelent ős részének egy meghatározott, mobilis
platformból és 8 szabadsági fokú karból álló robot egészének vagy egyes alrendszereinek mozgástervezési problémáit kellett megoldania. A konkrét rendszer tulajdonságai, els ősorban az
alacsony sebességek egy szempontból már körvonalazták a vizsgálatok körét: a dinamikus modell alkalmazására nem volt szükség; így csak a kar geometriai és kinematikai, valamint a platform kinematikai modellje került szóba. Az így megszabott kereteken belül elért eredmények
három csoportba sorolhatók:





8 szabadsági fokú kar geometriai és kinematikai modellezése; ennek keretén belül inverz
geometriai feladat megoldása zárt képlettel, valamint a szinguláris konfigurációk és a
manipulálhatóság változásának feltérképezése;
az inverz kinematikai feladat megoldására már létező redundancia-feloldó eljárások továbbfejlesztése, ezen feladatra új módszer kidolgozása és a módszerek képességük és
szimbolikus tulajdonságaik szerinti összehasonlítása;
a „unicycle” típusú mobilis platformból és 8 szabadsági fokú karból álló robot egészének kinematikai modellezése, ezek alapján javaslatok az előnyös felépítésre, valamint az
új redundancia-feloldó módszert alkalmazó kar-platform koordinációs stratégia kifejlesztése.

3. A kutatás módszerei és eszközei
Az itt bemutatott algoritmusok tesztelése mind szimulációkkal, mind fizikai rendszeren megtörtént. Az eljárások fejlesztése C-ben, a szimulációk és kezdeti vizsgálatok egy része pedig
MATLAB-ban, a Robotics Toolbox szolgáltatásait igénybe véve történt. Mivel a kutatási és
fejlesztési munka célja eleve egy konkrét felhasználás volt, ezért a robot egészét a kezdetektől
fogva C-ben modelleztem, akárcsak a redundancia feloldására használt módszereket. Így különösen a kutatás későbbi szakaszaiban a MATLAB és a Robotics Toolbox használata kizárólag
mozgássorozatok vagy adott konfigurációk megjelenítésére vagy gyors diagnosztikára (pl. a robot Jacobi-mátrixának vagy mozgástartalékának adott konfigurációra történ ő meghatározására)
korlátozódott. A robot fedélzeti számítógépén történ ő alkalmazás előtti utolsó szimulációk a robot kinematikai modelljét használták és mindegyikük a kés őbbi alkalmazással egyező C nyelvű
környezetben futott; a MATLAB-ra csak az eredmények megjelenítése hárult.
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Az algoritmusok gyakorlati vizsgálata a müncheni Siemens Corporate Technology IC6-nál zajlott. A mobilis platformból és 8 szabadsági fokú
karból álló robot a Szövetségi Oktatási és Kutatási
Minisztérium által szponzorált MORPHA projekt
keretében, mindennapos környezetben végzendő
szerviz-robotikai kutatásokra készült [22]. A robot
kinematikailag egy „unicycle” típusú (két közös
tengelyű, függetlenül meghajtott és egy önbeálló
keréken mozgó) mobilis platfromból és egy 8 szabadsági fokú, RTR6 elrendezésű robotkarból áll,
melynek utolsó szegmensén egy párhuzamos pofájú megfogó található. A kar csuklói, a megfogó,
a két meghajtott kerék, valamint egy kamerát hordozó két szabadsági fokú „fej” meghajtása elektro1. ábra. A Siemens Corporate
nikusan kommutált egyenáramú motorokkal törtéTechnology-nál alkalmazott kísérnik, melyek adott pozícióra, sebességre vagy nyoleti robot
matékra szabályozását önálló, CAN-buszon elérhető modulok végzik.
A robot tervezett alkalmazási környezetében számolni kell az előre meg nem határozható
akadályokkal, ami az ipari környezetben megszokottnál jóval több szenzor felhasználását tette
szükségessé. A megfogó felszíne taktilis érzékelőkkel van ellátva, mely alatt opto-mechanikus
erő- és nyomatékmérők találhatók. A látáson alapuló tájékozódást és mozgásirányítást el ősegítendő, a megfogó modulon található egy lézer-fénykés és egy kamera is. A manipulátor legtöbb
szegmensét, valamint a mobilis platform oldalát taktilis érzékel ők borítják, míg a környezet
érintés nélküli, lézeres letapogatása két helyen; a platform csúcsán és a kar tetejére helyezett
„fejen” történik. Ez utóbbi egység egy sztereo-kamerát is hordoz.
A roboton két fedélzeti számítógép található, melyek egy rövid Ethernet-szegmenssel vannak összekötve; mindkett őn Linux fut. A két számítógép egyike a gépi látás és a stratégiai
tervezés feladatait, valamint a külvilággal zajló rádiós kommunikációt végzi, míg a másik az
alacsonyszintű mozgástervezési és irányítási feladatokat látja el. Ez utóbbi gépen kerültek alkalmazásra az itt bemutatott eredmények, melyek a modellezés, a két pont közötti és el őírt
végpont-sebesség szerinti mozgási funkciók részét képzik.
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4. Az új tudományos eredmények összefoglalása
1. téziscsoport
Általánosítottam Dahm [12] redundanciakezelő algoritmusát nyolc szabadsági fokú, transzlációs csuklót is tartalmazó robot esetére. Szisztematikus módszert fejlesztettem ki a szinguláris
konfigurációk feltérképezésére. A téziscsoporthoz tartozó publikációk: [8, 9, 11]
1.1
Az általánosított algoritmus a manipulátor kinematikai redundanciáját két szemléletes paraméterrel; egy „virtuális könyök” állásával és a transzlációs csukló pozíciójával jellemzi. Ez a két
paraméter nagymértékben befolyásolja a manipulálhatóságot. A két paraméter helyes valósidejű megválasztásához manipulálhatósági térképet dolgoztam ki. Az algoritmus lehet ővé teszi,
hogy egyszerű szabályok alapján előzetesen felmérhető és elkerülhető legyen a saját szegmensekkel történő ütközés. Megmutattam, hogy a pozicionáló részfeladat további dekompozíciós
lehetőségekkel is rendelkezik, ha a robot első két csuklója rotációs és transzlációs, továbbá
tengelyeik egybeesnek. A virtuális könyök és a transzlációs csukló el őnyös beállítását meghatározó manipulálhatósági térkép ilyenkor egyetlen független paraméterrel jellemezhet ő.
1.2
A geometriai szemléletre is támaszkodó osztályozást dolgoztam ki az adott speciális 8 szabadsági fokú robotkar konfigurációira nézve.
a) A szinguláris konfigurációk első csoportjában az első 5 csukló nem garantálja a lineáris
sebesség teljes háromdimenziós mozgástartalékát. A lineáris mozgástartalék csak kitüntetett irányok mentén fogyhat el, amelyek meghatározására eljárást adtam. Megmutattam,
hogy az első 5 csukló által okozott szingularitások sokaságainak négy különálló csoportja
létezik.
b) A szinguláris konfigurációk második csoportja azokat az eseteket foglalja magába, melyeknél a „kézcsukló” szinguláris. Ha az utolsó három csukló szögsebesség szerinti mozgástartaléka veszít egy dimenziót, akkor ez, a nemredundáns manipulátorokkal ellentétben, nem implikálja az egész kinematika szingularitását, mivel a mozgástartalék elvesztett dimenziója kiváltható lehet a manipulátor többi rotációs csuklójának valamelyikével.
Kétlépcsős konstruktív eljárást adtam ezek meghatározására. Bebizonyítottam, hogy az
utolsó három csukló szingularitása esetén további hat különálló csoportja létezik az egész
manipulátorra vonatkozó szinguláris konfigurációk sokaságainak.

2. téziscsoport
Bebizonyítottam, hogy a redundáns (nem mobilis és mobilis) robotok inverz kinematikai feladatának megoldására Pin [17] által kifejlesztett FSP (Full Space Parameterization) algoritmus
működése meghatározott esetekben kritikussá válik, és megadtam a módszer javításait ezen
problémák kezelésére. Bebizonyítottam, hogy az FSP-módszerben korlátozások melletti optimalizálással megadott megoldás az eredeti módszer számítási költségeinek jelentős növekedése

9

nélkül szétbontható egy korlátozások nélküli megoldásra és egy korlátozásokat teljesítő korrekciós tagra. Új, az FSP-nél robusztusabb, moduláris felépítésű algoritmust (PNS, Parameterization through Null Space) fejlesztettem ki az optimalizálási feladat megoldására. Új eljárást
dolgoztam ki redundáns robotok lokális mozgástervezésére, mely a robotot a mozgás során egy
megválasztható preferált konfiguráció közelében tartja és a csuklótartományok határainak elérésekor is biztosítja, hogy a csuklóváltozók gyorsulása folytonos marad. A téziscsoporthoz
tartozó publikációk: [1, 2, 3, 5, 6, 7]
2.1
Bebizonyítottam, hogy Pin [17] FSP algoritmusának működését két esetben korlátozzák numerikus problémák. Új megoldásokat adtam mindkét problématípus kezelésére:
a) Bebizonyítottam, hogy az eredeti FSP módszer akkor is elveszítheti numerikus robusztusságát, ha a robot egésze távol van a szinguláris konfigurációktól, de az FSP által kiválasztott invertálandó alrendszerek egyike közel szinguláris és a hozzá tartozó  megoldásvektor domináns normájú. Ez az optimalizálás további lépéseit numerikusan megnehezíti. Ennek elkerülésére új lépéssel egészítettem ki az eredeti FSP-algoritmust, mely egy
megfelelő újraskálázással csökkenti az algoritmus számára kritikus konfigurációk tartományait.
b) Bebizonyítottam, hogy az FSP-módszer eredeti formájában nem képes kezelni a nulla
előírt végpontsebesség esetét (amely redundáns robotok esetében nem jelent nulla csuklósebességet). Ennek kiküszöbölésére új megoldásteret adtam meg nulla el őírt végpontsebesség esetére, amely egy fiktív nemnulla végpontsebességhez megadott  megoldásvektorokkal fedi le a robot  Jacobi-mátrixának magterét:



  

  





  













 

   

A módosított FSP algoritmus alkalmazásához eljárást dolgoztam ki a nulla/nemnulla
végpontsebesség-határon szükséges átkapcsolásra.
2.2
Bebizonyítottam, hogy az FSP optimalizálási algoritmusának eredménye az algoritmus id őigényének számottevő növekedése nélkül felbontható egy korlátozások nélküli optimumra, valamint egy korrekciós tagra, melynek hozzáadásával teljesülnek a korlátozások. Megadtam az
FSP-algoritmusnak egy ezen alapuló új felbontását és bemutattam ennek jelent őségét olyan
esetben, amikor a robot a mozgássorozat közben egy korlátozásokkal kezelend ő veszélyzóna
környezetében tartózkodik.
2.3
Új módszert (PNS, Parameterization through Null Space) dolgoztam ki redundáns robotok inverz kinematikai feladatának megoldására, amely az FSP-vel azonos optimalizálási feladatot
az FSP-nél tapasztalt numerikus problémák nélkül, lényegesen robusztusabban oldja meg. A
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módszer moduláris felépítése révén továbbfejleszthet ő. Kifejlesztettem a PNS egy továbbfejlesztett változatát a szinguláris konfigurációk felügyeletére és kezelésére, amely nem növeli
meg lényegesen az algoritmus számítási költségeit valósid őben.
A PNS algoritmus az optimalizálás megoldását a gradienvetítés módszeréhez hasonlóan egy
 partikuláris rész és egy   homogén rész összegeként állítja elő:





   

   





A minimális normájú partikuláris rész  
  alakú előállítása a robot Jacobi-mátrixának
Moore-Penrose pszeudoinverzével történik, míg a homogén rész  magtér-bázisvektorainak
olyan lineáris kombinációja, amely optimalizálja a megoldás egészére felírt kritériumot, és teljesíti a szintén erre felírt korlátozásokat. A pszeudoinverz és a magtér-bázisvektorok el őállítása
egyaránt a Jacobi-mátrix szinguláris értékek szerinti felbontásával (SVD) történik (ld. 2. ábra),
melynek melléktermékeként a szinguláris értékek szorzatával megadható a robot manipulálhatóságának (mozgástartalékának) mértéke is.

2. ábra. A PNS-módszer sematikus felépítése
A PNS eljárás az FSP-vel azonos alakú kritériumot és korlátozásokat használ, és a megoldás
egészére (     ) optimalizál:





   

          




Bebizonyítottam, hogy a PNS-ben végrehajtott optimalizálás megadható zárt képlettel. Az általam bevezetett korlátozásokat leválasztó felbontásban a PNS optimalizálása a következ ő lépésekből áll:
I. Korlátozások nélküli optimalizálás:

  
       
 




II. Korlátozások miatti korrekció:
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A megoldás ezek alapján





    

alakban állítható elő. A módszer elkerüli az FSP két legfőbb problémáját, mivel kezelni tudja a
nulla végpontsebességet és numerikusan robusztus a közel szinguláris alrendszerekkel szemben.
Megmutattam, hogy az SVD alkalmazásából adódóan a PNS-beli optimalizáláskor invertálandó
mátrixok kondíciószáma kedvezőbb, mint az FSP esetén, így a robot egészét érintő kritikus
konfiguráció-tartományok is nagyobb biztonsággal közelíthet ők meg.
Az FSP-nél nem alkalmazható új funkcióval bővítettem a PNS módszert, mely lehetővé teszi
a szinguláris konfigurációk egyszerű kezelését és nem növeli jelent ősen az algoritmus számítási
költségeit. A módszer lényege, hogy a Jacobi-mátrix szinguláris értékek szerinti felbontása után
azon szinguláris értékeket kíséri figyelemmel, amelyek nem tartoznak  magteréhez. Mivel a
 pszeudoinverz ezen szinguláris értékek reciprokával állítható elő, ezért ha valamelyikük
egy küszöbérték alá esne, azt egy másodfokú függvénnyel garantáltan egy meghatározott érték
fölött tartja. Ez biztosítja, hogy a mozgás során a csuklók gyorsulása folytonos és sebességük a
megengedett korlátok között marad.
2.4
Bebizonyítottam, hogy a gradiensvetítés módszere megegyezik a korlátozások nélküli optimalizálás egy speciális esetével, ahol a kvadratikus kritériumban szerepl ő mátrix egy egységmát.
rix, a preferált konfigurációs térbeli sebességhez megadott referenciavektor pedig 
Ezért az optimalizáláson alapuló FSP és PNS módszerek a gradiensvetítés általánosításának
tekinthetők, melyben a
 feladása a konfigurációs sebességvektor komponenseinek különféle súlyozását ( tetszőleges diagonális mátrix) vagy a konfigurációs tér tetsz őleges lineáris
transzformációját (bármely , amely nem okoz rangvesztést) jelenti, új lehet őségként pedig
lineáris egyenlőség típusú korlátozások is el őírhatók az optimalizáláshoz.
2.5
Új algoritmust fejlesztettem ki redundáns robotok lokális mozgástervezésére, amely – az FSP-t
vagy a PNS-t használva – az előírt végpontmozgás végrehajtása mellett a robotot egy preferált
konfiguráció közelébe viszi és ott tartja. A csuklógyorsulások folytonosságát garantáló módszer
emellett kezeli a csuklótartományok határainak elérését is.
a) A preferált konfiguráció felé történő irányításra szabályozástechnikai elvű megoldást fejlesztettem ki. A konfigurációs sebességvektorhoz komponensenként egy-egy fiktív szabályozási kört rendeltem, amely az aktuális és a preferált konfiguráció közti különbséget
szabályozási hibának tekinti; kimenete pedig az optimalizálás kvadratikus kritériumában
szereplő  referenciavektor megfelelő komponense (ld. 3. ábra).
b) A csuklótartományok felügyeletére és kezelésére olyan új sémát dolgoztam ki, amely
az optimalizálási módszer korlátozásaiban fogalmazza meg a korlátozások nélküli csuklómozgás módosítását. A felügyelet stratégiája megfogalmazható egy szabálybázisban,
amely minden lépésben az alábbi feltételt ellen őrzi a konfigurációs tér felügyelendő komponenseire:
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ahol  az . csukló megengedett tartományának alsó határához helyezett veszélyzóna
felső határa,  pedig a felső határt védő veszélyzóna kezdete. Amennyiben teljesül egy
adott csuklóra a feltétel, úgy annak eredeti, korlátozások nélküli sebességét egy másodfokú függvény skálázza le, ami biztosítja, hogy az adott csukló ne lépje túl a megengedett
tartomány határát, gyorsulása pedig a mozgás során folytonos maradjon. A teljes, szabályozókat és szabálybázist magába foglaló algoritmus sémája a 4. ábrán látható.

3. ábra. A konfigurációs preferenciák megközelítésére használt szabályozók

4. ábra. A teljes mozgástervező algoritmus sémája

3. téziscsoport
Kidolgoztam a nemholonóm („unicycle” típusú) mobilis platformból és rajta elhelyezett robotkarból álló mobilis robot kinematikai modelljét, amely magában foglalja a nemholonóm
korlátozásokat is. A modell így garantálja, hogy azokat nem kell az inverz kinematikai feladat megoldása során különállóan figyelembe venni. A modell alapján meghatároztam a kar és
a platform koordinált mozgása szempontjából a kar bázisának legelőnyösebb elhelyezését. Új
kétlépcsős algoritmust fejlesztettem ki a kar-platform koordináció megvalósítására, amely lehetővé teszi az egész robotra vonatkozó mozgási kritériumok megadását, emellett azonban a kar
és a platform eltérő tulajdonságait is figyelembe veszi. A téziscsoporthoz tartozó publikációk:
[2, 3, 4, 10]
13

3.1
Új kinematikai modellt vezettem le a mobilis robotok egy fontos osztályára, amely egy „unicycle” típusú mobilis platformból és egy  szabadsági fokú robotkarból áll. A modell a robotkar (      ) és a mobilis platform (
 ) kinematikai modelljét úgy
egyesíti, hogy a robotkar Jacobi-mátrixát kiegészíti a platform mozgásának megfelel ő oszlopokkal olymódon, hogy azok már figyelembe veszik a platform nemholonóm tulajdonságát. A
kar végpontjának mozgására a végpont koordinátarendszerében így keletkező modell
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ahol  a platform lineáris sebessége,  pedig a szögsebessége,  és  pedig rendre a
végpont sebessége és szögsebessége. A bal felső index adja meg, melyik koordinátarendszerben
értelmezendő az adott kifejezés,  pedig a jobb alsó indexben jelzett homogén transzformáció
orientációs része. A változók jelentését az 5. ábra is szemlélteti.

5. ábra. Mobilis robot felépítésének sémája

A fenti modellnek két fontos következményét vezettem le:
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a) Bebizonyítottam és gyakorlati alkalmazásokkal alátámasztottam, hogy a lokális mozgástervezés megvalósítható a mobilis platform saját (általában pontatlan és jelent ős holtidőt
tartalmazó) lokalizációja nélkül.
b) Bebizonyítottam, hogy a kar-platform koordináció „természetes” stratégiája akkor használja ki a mobilis platform kinematikai tartalékait, ha a platformra szerelt kar bázisa nem
a platform két meghajtott kerekének közös tengelye (a platform szokványosan felvett
koordinátarendszerének -tengelye) fölött helyezkedik el, mert az e tengely fölötti pontok
mobilitása dimenziót veszít.
3.2
Új algoritmust dolgoztam ki a kar és a platform egyidejű koordinált mozgásának lokális tervezésére. A kétlépcsős eljárás lehetővé teszi az egész mobilis robotra vonatkozó mozgási kritériumok megadását, emellett azonban a kar és a platform eltérő tulajdonságait is figyelembe veszi.
A módszer egy lépése egy „platformciklusból” áll, melyben egyszer vagy többször fut le a „karciklus” annak megfelelően, ahogy azt a kar és a platform irányítástechnikai sávszélességének
viszonya meghatározza. Az eljárás először a mobilis robot egészének mozgását tervezi meg
(lokálisan, a mozgás adott lépésére), majd ebből határozza meg a mozgási utasítást a platform
saját differenciális szabályozása számára. Ezután, számolva a platform viszonylagos „lomhaságával”, a platform tényleges sebességeit figyelembe véve – a platformcikluson belül egyszer
vagy többször – korrigálja a kar mozgását. Az algoritmus vázlatos felépítését a 6. ábra mutatja.

5. Az eredmények alkalmazása
Egy DAAD-ösztöndíj (és később a Siemens AG-val létrejött szerződés) keretei közt lehetőség
nyílt az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken kidolgozott elméleti eredmények gyakorlati kipróbálására. Ezek irányítástechnikai szempontból egy köztes irányítási réteg valósidejű
megvalósítását jelentették, mely felett a stratégiai tervezés, alatta pedig a szervó-szint található.
Az eredmények többsége közvetlenül került alkalmazásra a Siemens Corporate Technologynál használt, mobilis platformból és karból álló kísérleti roboton. A megvalósított funkciók
közé tartozott a két pont közotti, konfigurációs térben egyenes vonalú mozgás, melynek végpontját az inverz geometriai megoldás adta meg, továbbá a megadott munkatérbeli sebességet
és szögsebességet megvalósító mozgás, mely egyedül csak a kar, vagy a kar és a mobilis platform együttes, koordinált használatával is lehetséges. A tesztfeladatok, melyek többek között
az FSP-re/PNS-re épülő redundancia-feloldást alkalmazták, a „mindennapi” környezet néhány
fontosabb tevékenységét vették alapul, így a szenzorok által vezetett ajtónyitást (a kar és a platform együttes, koordinált mozgásával), valamint objektumok kezelését a környezettel (esetleg
emberi kezelővel) fennálló taktilis kapcsolat esetén. A 7. ábra az ajtónyitás folyamatát mutatja
be, melynek során a robot a mobilis platform saját lokalizációs eljárását megkerülve, közvetlenül a megfogó taktilis szenzorai segítségével állt kapcsolatban a környezettel.
A kutatási eredmények nemzetközi konferenciákon váltak ismertté, valamint részben az
OTKA T 029072 és OTKA T 042634 kutatási programok részét képezték.
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6. ábra. Kar-platform koordinációs eljárás vázlata
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7. ábra. Szenzorvezérelt ajtónyitás mintafeladata
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