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Optimális markerelrendezés és programozás heterogén multiágensű mikrorobotrendszerekben

1 Bevezetés

A  mikro-  és  nanotechnológia  fejlődése  rendkívül  sok  új  lehetőséget  biztosít  úgy  az

orvostudományban,  mint a mikroelektronikai iparban,  és még számos egyéb területen is.  Ezt

támasztja  alá  az  a  tény  is,  hogy  az  Európai  Unió  6.  keretprogramjában  a  tématerület  [26]

kitüntetett szerepet kapott. Bár a kutatások elsősorban hosszú távú eredményeket céloznak meg

– különös tekintettel a nanotudományokra –, és emellett nagy kockázati tényezőkkel számolnak,

ennek  ellenére  az  ipari  szektor  számos  résztvevője  jelenleg  is  komoly  összegeket  fektet  a

kutatások finanszírozásába.

Napjainkban  talán  a  mikrorobotika  e  terület  legintenzívebben  fejlődő  része.  A

mikrorobotika  rendkívüli  heterogenitása,  a  hagyományos  robotikához  képest  megváltozott

körülményei számos új technológiai módszer, algoritmus kidolgozását igénylik. Kutatásaim során

elsősorban  heterogén  multiágensű  mobilis  mikrorendszerekkel  foglalkozom.  A  hagyományos

robotikában  a  navigációval  kapcsolatban  sok  kérdés  többé-kevésbé  megoldott:  egyrészt

többnyire helyhez kötött, illetve rögzített pályán mozgó robotok alkalmazása indokolt, másrészt a

mobilis robotika kutatásaiban a navigáció terén is számos eredmény született (természetesen sok

még a megválaszolatlan kérdés). A mikro- és nanotechnológia azonban újabb kérdéseket vet fel a

robotok  navigációjával  kapcsolatban.  Elsősorban  ilyen  rendszerekben  felmerülő  navigációs

kérdésekre  kerestem,  keresek  válaszokat,  eredményeim egy  része  azonban  jól  alkalmazható  a

hagyományos robotika területein is,  így téziseim célterülete sok helyen a „robotika általában”

(hagyományos és mikrorobotika egyaránt).

A mikrorobotikával  foglalkozó kutatók  számos  nyitott  kérdésre  keresnek válaszokat.  A

kérdések egészen az alapoktól, a laboratóriumi vagy üzemszerű működést megelőző lépésektől

(navigációt,  tájékozódást  segítő  elrendezések;  működés  folyamatának  megtervezése;  eszközök

programozása  stb.)  a  magasabb  szintű  alkalmazásokig  (navigációs  rendszer  pilótafunkciója;

anyagok  megmunkálása  stb.)  terjednek.  A  legtöbb  kutatás  az  „on-line”,  működés  közbeni

algoritmusok,  módszerek  kidolgozását  célozza  meg.  Dolgozatom  célkitűzése,  hogy  olyan

„off-line”  kérdésekre  adjon  választ,  amelyek  ugyan  megelőzik  a  robotrendszer  működési

folyamatát, mégis nagy hatást gyakorolnak annak teljesítményére, és így elengedhetetlen részét

képezik a robotika és ezen belül a mikrorobotika tématerületének.

Mikrorobotikai  kutatásaim során  először  a  mobilis  mikrorobotok navigációs kérdéseivel

foglalkoztam. A navigáció pilótafunkciójával – vagyis, hogy milyen módon jut el a robot a kijelölt

helyre – számos kutató foglalkozik. Érdeklődésem a navigálást előkészítő és elősegítő műveletek

elvégzésének irányába terelődött.  A kérdésekre nem csak a mikrorobotika területén, hanem a

hagyományos  mobilis  robotikában  –  bár  jelentősége  ott  kisebb  –  sem  találtam  kielégítő

válaszokat. Téziseim egy része kiterjeszthető a hagyományos mobilis robotika területére is.
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A mobilis robotok igen sokféle navigációs elvet alkalmazhatnak. Ismert környezetben az

egyik legfontosabb ezek közül a markerbázisú navigáció, ahol a robotok a környezet kitüntetett

pontjait,  markereit  keresve  határozzák  meg  saját  pozíciójukat,  orientációjukat.  A  markerek

lehetnek természetes  markerek – mint  például  egy  szekrény  vagy asztal  sarka –,  és  lehetnek

mesterségesek.  A  mesterséges  markerek  használatának  nagy  előnye,  hogy  igényeinknek

megfelelően  helyezhetjük  el  őket  úgy,  hogy  a  navigációt  a  lehető  legnagyobb  mértékben

támogassák  (gyorsabb,  pontosabb  helymeghatározást  eredményezzenek  stb.).  A  markerek

optimális  elrendezésének  meghatározása  ugyanakkor  nem  triviális,  bonyolult  algoritmusokat

igényel. Leegyszerűsítve, a feladat abból áll, hogy felírjuk az optimumkritériumot, majd a kapott

függvény szélsőértékeinek (extrémumainak) megkeresésével eljuthatunk a legjobb elrendezéshez.

Egy ilyen függvény azonban egy nagyobb – sok határoló felületet tartalmazó – területen olyan

bonyolultságú lehet,  hogy  az  eredmény  meghatározása  elfogadhatatlanul  hosszú ideig  tartana

(becslések  alapján  a  mai  számítási  kapacitások  mellett  akár  évszázadokig  is).  Speciális

optimalizációs algoritmusok (pl.  genetikus algoritmusok) alkalmazása nagymértékben csökkent

ezen  az  időtartamon,  ugyanakkor  amellett,  hogy  a  tervezés  során  sokszor  előre  nem igazán

meghatározható  az  eredményes  működésre  fordítandó  időtartam,  szintén  lassúnak

bizonyulhatnak. Az algoritmus futásidejét úgy tudnánk komoly mértékben csökkenteni, ha azt a

sokdimenziós teret, melyet a markerek pozíciói feszítenek ki, drasztikusan lecsökkenthetnénk. Az

általam kidolgozott optimalizációs algoritmus (ld. 3. fejezet) egyesével helyezi el a markereket a

környezetben, ezáltal egy-, illetve kétdimenziósra egyszerűsítve az optimalizációt.

Az optimumkritérium felállításakor  a  környezet  számos paraméterét  figyelembe vettem:

pozíció-meghatározó  rendszer  hibái,  távolságok  stb.  Multiágensű  környezetben  a  kérdés

bonyolultabb, hiszen figyelembe kell vennünk, hogy egy adott útvonalon hány robot közlekedik

egyszerre.  A  rendszer  működését  megelőzően  csak  statisztikai  becslést  adhatunk  a

forgalomsűrűségre. Ezt integrálva az optimumkritériumba jó hatásfokú eljárást kaptam.

A fent leírt markerelrendezés fedélzeten elhelyezett szenzorrendszerrel rendelkező mobilis

robotok navigációjában alkalmazható. A mikrorobotika fejlődésével – természetesen a robotika

egyéb területein is – ugyanakkor egyre több olyan rendszer is létezik, ahol egy központi,  ún.

globális szenzorrendszer figyeli a beavatkozás terét, határozza meg a robot, robotok pozícióját,

orientációját, és erről tájékoztatja,  vagy akár ennek alapján vezérli őket.  Ilyen rendszereknél is

szükség lehet markerek segítségével történő navigációra. Ha a globális szenzorrendszer érzékelői

fixen  rögzítve  lehetnek  a  környezet  koordinátarendszerében  (a  kamerák  vagy  a  környezet

mozgatása  nélkül  figyelni  tudja  a  teljes  területet),  a  markerek  használata  kiküszöbölhető  egy

előzetes kalibráció segítségével. Ez ugyanakkor egyrészt igen nagy precizitást igényel, amely nem

mindig  kivitelezhető,  másrészt  a  körülmények  kisebb-nagyobb  változása  minden  alkalommal
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újabb kalibrációs folyamatot tesz szükségessé,  ez ugyanakkor nagymértékben megnövelheti az

üzemi költségeket, illetve a hibás mérések, vezérlés esélyét. A markerbázisú helyzetmeghatározás

nagymértékben csökkenti e hibákat. Egy ilyen rendszerben szintén alkalmazhatjuk a korábban

leírt  algoritmust  a markerek optimális elrendezéséhez, az optimalizáció során azonban nem a

terület határoló felületein, hanem a teljes kétdimenziós térben kell elhelyezni a markereket, így

markerenként egy két-paraméteres optimalizációt kell végrehajtani.

A heterogén mobilis mikrorobotikai rendszerek másik fontos „off-line” kérdése a robotok

irányításának  megtervezése  és  azok  programozása.  Egy  multiágensű  mikrorobotikai  rendszer

többnyire  jóval  nagyobb  számú  egyedből  áll,  mint  a  hagyományos  robotokból  felépített

rendszerek. Egy ilyen rendszer a ma elterjedt robotprogramozási nyelveken nem, vagy komoly

megkötésekkel és nehézkesen programozható. A különféle feladatokra egymástól nagyon eltérő

megoldásokat,  megközelítéseket  alkalmaznak, amelyek úgy felépítésükben,  mint az alkalmazott

technológiákban  különböznek  egymástól.  Célszerűnek  tűnt  tehát  egy  olyan  programozási

rendszer  megalkotása,  amely  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  olyan  egyedek,  amelyek

nagymértékben  különböznek  egymástól,  egy  rendszerbe  integrálhatóak  és  közösen

programozhatóak legyenek.

Az egységesített programozási rendszer egyik előnye, hogy a különféle robotokhoz nem

szükséges  különféle  nyelveket  megtanulnunk,  és  nem  kell  fejben  tartani  rendszerünk  összes

ágensének paramétereit.  Igazi áttörést  azonban az jelentene,  ha egy olyan robotprogramozási

nyelvet  használhatunk,  amelyben  egyetlen  program  segítségével  írhatnánk  le  egy  teljes

robotrendszer  működését,  és  csak  minimálisan  kéne  foglalkoznunk  a  robotok  vezérlésének

szinkronizációjával, illetve a rendszer ágensenként szétbontott feladataival. A dolgozat célja, hogy

olyan rendszerre adjon javaslatot, amelyben e feladatok könnyen megoldhatóak. A kidolgozott

rendszer  az  egyágensű  vezérlés  megvalósítása  mellett  a  több  egyedből  álló  környezet  magas

szintű programozhatóságát is biztosítja.

2 Kitűzött célok
A disszertáció kitűzött  célja,  hogy a bevezetésben leírt  – elsősorban heterogén mobilis

mikrorobotikával  kapcsolatos  –  kérdésekre  válaszokat  adjon.  A  dolgozat  megoldást  kínál  a

markerbázisú  navigáció  mesterséges  markereinek  optimális  elrendezésére  fedélzeti  és  külső

szenzorrendszerrel ellátott rendszerekre egyaránt. Nagy egyedszámú multiágensű rendszerekben

a robotok statisztikai eloszlásának vizsgálata további lehetőséget biztosít a markerek megfelelő

elrendezésének meghatározására.

A  disszertáció  további  célja,  hogy  ajánlást  tegyen  egy  olyan  hierarchikus  felépítésű

robotprogramozási  rendszerre,  amelynek  segítségével  hatékonyan  lehet  robotokat  irányítani,

robotcsoportokat, robotrendszereket. A robotrendszer leegyszerűsítve egy hierarchikus irányítási
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modellre  épülő  objektum-,  ill.  feladat-orientált  robotprogramozási  nyelv,  amelyet  egy  sajátos

virtuális robotgép és egy kommunikációs eszköztár támogat.

3 Választott eszközök, módszerek
A  mobilis  robotrendszerek  fejlődésével  újabb  és  újabb  feladatok  megoldása  válik

szükségessé.  Munkám  során  heterogén  rendszerek  problémáival  foglalkozom.  Bár  a

hagyományos robotikában is találhatók heterogén felépítésű rendszerek, mégis a mikrorobotika

területe  az,  amelyet  rendkívüli  változatosság  jellemez  a  mikroméretekben  megjelenő  sajátos

hatásoknak köszönhetően. 

Részt  vettem egy piezoelektromos elven működő mikrorobot  (MINISTER – Miniature

Stepping  Robot)  kialakításában.  A  rendszer  egy  nemzetközi  projekt  keretében  valósult  meg,

amelyet  a Volkswagen alapítvány támogatott  [27].  Mivel jó lehetőséget  nyújt az algoritmusok,

módszerek tesztelésére, munkám során és a munka eredményeit ismertető dolgozatban gyakran

mikrorobotokat alkalmazok a megoldások ismertetésére. A használt algoritmusok egyes részei a

hagyományos robotikában is felhasználhatóak.

A  dolgozatban  részletesen  kifejtett  tudományos  eredményeimet  elsősorban  szimulált

környezetekben ellenőriztem, de néhány eredmény fizikai rendszerekre történő implementálása is

megtörtént,  illetve  folyamatban  van.  Az  algoritmusokat  elsősorban  C,  illetve  C++  nyelven

valósítottam meg,  bizonyos szimulációs eredmények,  számítások és  ábrák azonban MATLAB

környezetben készültek.

4 Új tudományos eredmények
Dolgozatomban részletesen kifejtett tudományos eredményeim röviden a következőkben

foglalhatók össze.

1. Téziscsoport – Markerelrendezés optimalizálása markerbázisú navigációhoz
Szabad-pályás  mobil  robot  rendszerek  esetén  a  tájékozódás  és  pozíció-meghatározás

fontos  feladat.  A  tájékozódásra  a  legtöbb  esetben  valamilyen  természetes  vagy  mesterséges

markeres megoldást  alkalmaznak.  Az utóbbit  alkalmazó rendszerekben általában lehetőségünk

van  rá,  hogy  a  markereket  a  munkatérben  tetszőlegesen  elhelyezzük.  A  markerek  megfelelő

elrendezése  nagymértékben  befolyásolhatja  a  tájékozódó  rendszer  hatékonyságát.  Az

1. téziscsoportban a markerek optimális elrendezésével foglalkozom. Az eljárások nagy (bonyolult

struktúrájú) területek feldolgozására is alkalmasak. 

Először  az  egy-ágensű  fedélzeti  szenzorrendszerrel  ellátott  navigációhoz  tartozó

markerelrendezés  kérdéseire  keresem  a  választ,  majd  ennek  eredményeit  statisztikai

forgalomsűrűség-elemzés  segítségével  kiterjesztem  több  ágenst  tartalmazó  rendszerekre.  Az

eljárásrendszert a következő önálló tudományos eredmények alkotják:
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1.1 Tézis
Új optimumkritériumot  hoztam létre  síkban mozgó,  fedélzeti  szenzorrendszerrel  rendelkező,  marker-

bázisú navigációt és távolságmérésen alapuló nagy pontosságú pozíció-meghatározást alkalmazó robotjárművek

munkaterében a felhasznált mesterséges vagy természetes markerek elrendezésének optimalizációjához. [8]

Az általam meghatározott  markerelhelyezési  optimumkritérium nagyobb precizitást  tesz

lehetővé a navigációs algoritmusok számára az  eddigi  felállított  kritériumokhoz képest.  Ezt  a

tulajdonságot több módosítás segítségével éri el:

a, A  markerelrendezés  optimalizálására  szolgáló  algoritmusok  általában  vagy  triangulációs

pozíció-meghatározást  feltételeznek [28](a szenzorrendszer körbefordul és két-két érzékelt

marker közötti  elfordulás szögét  mérve határozza meg a pozíciót),  vagy ha trilaterációs

módszert, akkor az két ill. három távolságérték alapján történik [29]. A trilaterációs mérés

során  megmérjük  a  robot  két  markertől  való  távolságát,  majd  a  két  távolság  és  egy

harmadik  paraméter  (pl.  a  térkép  ismeretében  a  két  marker  távolsága,  vagy  a

szenzorrendszer  által  ismert  α szög)  segítségével  meghatározhatjuk  a  robot  pozícióját

(1. ábra).  A  kétértelműség  feloldására  többnyire  egy  harmadik  mérés  is  szükséges.  A

nagyobb  precizitású  pozíciómeghatározás  érdekében  (ez  az  igény  mikrorobotikai

környezetben gyakori)  az  új  optimumkritérium feltételezi,  hogy  a  navigációs  algoritmus

több markert használ a pozíció meghatározásához.

d1

d2

α

1. ábra Trilateráció segítségével történő pozíciómeghatározás

b, Az  optimumkritérium  felállításakor  –  szemben  a  navigáció  során  történő  pozíció-

meghatározással – abból kell kiindulnunk, hogy „tudom, hol vagyok, de vajon mit mérek?”.

Mivel  az  optimumkritérium felállítását  nem  szeretném  a  pozíció-meghatározás  konkrét

megvalósításaihoz kötni, a kritériumot a mérési hibák kétdimenziós statisztikai eloszlásának

kombinációjához kötöttem.

c, Az elrendezés megalkotásánál elsődleges szerepe van annak, hogy a navigáló jármű mely

pontról  hány markert  lát,  illetve azok a pontból  nézve,  360°-ban körbefordulva milyen

egyenletességgel oszlanak el.  Számos egyéb kritériumot is figyelembe vettem, amelyek a
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későbbi  mérés  minőségét  meghatározzák:  a  markerek  felismerhetősége,  környezeti

viszonyok a munkatérben, mérés távolságfüggése, stb.

d, Az általam felállított optimumkritérium két részből tevődik össze. A kritérium egyik fele a

mérésre  való  alkalmasságot  vizsgálja.  A robotjármű által  bejárt  terület  minden  pontján

szükség van legalább három ponttól való távolság mérésére, ameddig ez nem teljesíthető,

nem beszélhetünk optimális elrendezésről:

∀ p  x , y∈A⇒∑
i=1

N l

ϱi  p≥3 
 

(1)

Egy  területhez  rendelhetünk  egy  alkalmasságot  ( Q f ),  amelynek  értéke  1,  ha  a  jármű

pozícióját a terület minden pontján képes megmérni. Az optimalizációt végző algoritmus

első feladata, hogy úgy helyezze el a markereket, hogy Q f  értéke 1 legyen.

Q f A=Q f Ai∣QmAi =1A j∣QmA j=0=
Ai

AiA j
 (2)

Ha a terület alkalmassági tényezője 1, felállíthatjuk az optimumkritériumot a terület jóságára.

Ezt az értéket befolyásolja az egyes markerektől való távolságok mérésének hibája. Minél

több az adott  területről  látható markerek száma, annál jobb a mérés pontossága,  ezzel

együtt ugyanakkor a pozíció meghatározására szánt idő is növekszik, és kétségessé válik az

egyes markerek azonosíthatósága is. A lehetséges mérési eredményekre egy kétdimenziós

eloszlási függvényt kapok. Gauss eloszlású hibát feltételezve:

Di  x , y =
1 

d ⋅2
⋅e

−x−mx
2  y−m y

2−d 
2 

22d   (3)

Ha  az  összes  markertől  való  távolságra  felírjuk  a  függvényt,  ezek  szorzatával,  és

normálásával megkaphatjuk az adott pontban történő mérési hibák eloszlási függvényét.

Dg  x , y =∏
i=1

N m

Di  x , y
i xR , yR⋅i xR , yR  (4)

Dg  x , y =
Dg  x , y 

∬
A
Dg  x , y 

 (5)

A hibák alapján,  egy markerszám-büntetési  függvénnyel  való súlyozás után felírhatjuk a

mérés jóságát a terület minden pontjára:

g  x , y =
 xR , yR

∬
A
[ x−xR2  y− yR

2 ]⋅D  x , y dA

 
(6)
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Ebből végül megkapjuk a teljes területre vett jósági optimumfüggvényt, amelyet a feladattól

függően  egy  további,  fontossági  függvénnyel  ( m  x , y  )  súlyozhatunk.  A  fontossági

függvény megadja, hogy az adott területen mekkora a precíz helymeghatározás fontossága.

Qg=
1 

1 ∬
A

m2 x , y 
g 2  x , y 

dA (7)

1.2 Tézis
Új eljárást  dolgoztam ki a markerelrendezési  probléma 1.1 tézisben felállított  optimumkritériumának

megfelelő  megoldására,  amely  más,  hasonlóan  bonyolult  optimalizációs  problémák  kezelésére  is  alkalmas.

Működése azon alapul, hogy a jellemzően sokdimenziós feladatot egydimenziósra egyszerűsíti, és így más, hasonló

célú algoritmusokhoz képest akár több nagyságrenddel gyorsabban szolgáltatja az eredményt. [8][12][15]

Az  optimumkritérium  feloldása  korábban  megjelent  módszerekben  [30] olyan  módon

történt, hogy kiindulási feltételként előre meg kellett határozni az elhelyezendő markerek számát,

valamint  ezeket  el  is  kellett  helyezni  a munkatér  térképén.  Az általam kidolgozott  Legnagyobb

egylépéses  növekményt  eredményező  algoritmus (LEN)  algoritmus  ezzel  szemben  markermentes

térképpel indít és a markerek számát a feladattól függően határozza meg. Más optimumkritérium

szerinti  extrémum-kereséshez  (elsősorban  genetikus  algoritmusok)  képest  akár  több

nagyságrenddel gyorsabban szolgáltat eredményt.

a, Az  optimumkritérium  extrémumainak  meghatározása  önmagában  is  egy  sokdimenziós

feladat megoldását igényli, további nehézséget jelent, hogy a markerek száma előre nem

ismert, vagyis ez egy „újabb dimenzióval bővíti” az optimumkritériumot, amely ráadásul

hatással  van  az  optimalizáció  dimenziószámára  is.  A  LEN  algoritmus  egydimenziós

feladatra  egyszerűsíti  az  optimalizációt.  A  környezetben  elhelyezkedő  térhatároló

felületeket egy síkkal elmetszve egy, a síkban elhelyezkedő szakaszok halmazát kapjuk. Az

algoritmus egyesével helyezi el rajtuk a markereket, így egyszerre mindig csak egy változó

optimalizálására  van  szükség.  Ennek  köszönhetően  jóval  nagyobb  sebességgel  kapunk

megközelítően jó eredményt.

LEN algoritmus
0. lépés: térkép markerek nélkül
1. lépés: új marker elhelyezése, hogy az érzékelhetőség maximum legyen
2. lépés: Ha a mérhetőség kisebb, mint 1 ugrás 1-re
3. lépés: Ha bárhová helyezve a markert a jóság csökken, ugrás 6-ra
4. lépés: Új marker elhelyezése, hogy jóság maximum legyen.
5. lépés: Ugrás 3-ra
6. lépés: Állj
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b, Az  optimalizációs  kritériumok  között  „kényszerűen”  az  eredmény  meghatározására

szükséges  idő  minimálisra  csökkentése  is  szerepel.  Ennek  köszönhetően  az  eljárás

eredménye  többnyire  gyengébb  lesz  annál,  mintha  az  eljárásra  fordított  idő  nem

befolyásolná  az  algoritmust,  ugyanakkor  rövidebb  idő  alatt  születik  megoldás.  A  LEN

algoritmus ugyanis  O m⋅n⋅O krit   idő  alatt  végez  minden  esetben,  míg  pl.  a  genetikus

algoritmusoknak  (általános  optimalizációra  az  egyik  legjobb  eljárásrendszer)  előre

meghatározhatatlan a szükséges iterációk száma.

Markerelrendezés multiágensű környezetben

1.3 Tézis
Mivel  a  több-ágensű  rendszerek  marker-bázisú  navigációjának  markerelrendezési  optimumkritériuma

nem határozható  meg  a  forgalomsűrűség  statisztikai  elemzése  nélkül,  módszert  alkottam,  amely  a  vizsgált

rendszer környezetét és feladatait leíró modell alapján, önmagában ismert gráfelméleti alapokra építve elvégzi az

elemzést. [9][13][14][16]

A gráf  alapú forgalomsűrűség-elemzési  módszer úgy különféle  navigációs algoritmusok,

pálya-, illetve munkatértervezéshez, mint a markerek optimális elrendezéséhez alkalmas lehet. Az

1.4 tézisben ismertetek egy eljárást, amely a forgalomsűrűség-elemzés eredményeit felhasználva

az  1.1  tézisben  megfogalmazott  optimumkritériumot  kiterjeszti  multiágensű  környezetben  is

működőképes optimumkritérium-meghatározó módszerré. Az 1.3 tézisben a forgalomsűrűség-

elemzési eljárást mutatom be.

A  közlekedéstudományban  sokféle  módszert  használnak  forgalomsűrűség-elemzésre,  a

robotikában azonban ezek közül csak kevés megközelítés alkalmazható. Az erősen sztochasztikus

jelleg miatt az elemzések általában különleges „hasonlóságok”-ra épített modelleken alapulnak (pl.

jármű-folyam és a gázok tágulása közötti  párhuzam [31]).  Az általam kidolgozott  gráfelméleti

megközelítésben  a  robotok  eltérési  hajlandóságát  figyelembe  véve  az  előírt  feladat  alapján

alkotott  modellből  származtatom a forgalomsűrűség-elemzést.  A módszer  előnye egyrészt  az

egyszerűségében  rejlik,  amely  mégis  jól  használható  eredményt  szolgáltat  –  elsősorban

útvonalakból és kereszteződésekből álló munkatérben –, másrészt abban, hogy figyelembe veszi a

robotrendszernek  a munkatérben  végzendő feladatát,  és  ennek  érdekében  csak  egy  egyszerű

modellt kell az adott feladatra felállítani.

A mobilis  járművek munkatérben történő  mozgása  sok szempontból  hasonlít  a  közúti

közlekedésre, ezért célszerű a közlekedéstudomány ide vonatkozó egyes részeinek eredményeit

integrálni.  A közlekedési tudományban alkalmazott vizsgálatok elsősorban gyakorlati méréseken

alapulnak,  és  e  mérések  identifikációja  alapján  származtatják  a  forgalomsűrűség-elemzéseket.

Néhány esetben azonban – pl. kérdőívek kitöltetésével (merre haladnak, milyen gyakorisággal,
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stb.), és egyéb módokon – modellt készítenek, majd a modellből szintézis segítségével alkotják

meg a tervezett forgalomsűrűséget.

a, Egy terület útszakaszait egy súlyozott irányított gráf  éleinek, csomópontjait pedig a gráf

csúcsainak tekintve  felírhatunk a  gráf  minden  pontjára  és  élére  egy  feladatra  felállított

modelltől  függő  statisztikai  forgalomsűrűség,  ill.  eloszlásfüggvényt.  Egy  pont

forgalomeloszlását a következők alapján határozhatjuk meg:

u= ∑
w∈Wsu

Pw= ∑
w∈Wsu [ ∏i=1

w−1  1 
d xi t , exi xi1

∑
j=1

N K xi


1 
d xi t , j

]
 

(8)

Az élek forgalomsűrűsége a szomszédos pontok forgalomsűrűsége alapján határozhatóak

meg:

e= ∑
w∈Wsx1

px1 , e
Pw ∑

w∈Wsx2

px2 , e
Pw

 (9)

b, megmutattam, hogy elegendő a navigációs algoritmusok bizonyos paramétereit (pl. milyen

a legrövidebb úttól való eltérésének hajlandósága, ha az eredeti útvonal túlterhelt), valamint

a robotrendszer feladatát figyelembe venni, a gráf  éleire és csomópontjaira vonatkoztatott

várható forgalomsűrűség meghatározásához.

1.4 Tézis
Eljárást  alkottam  az  1.1  tézisben  meghatározott  optimumkritérium  módosításához  több-ágensű

rendszerekben történő alkalmazhatóság biztosítására, amely felhasználja az 1.3 tézis  alapján meghatározott

forgalomsűrűség-elemzés eredményeit. [9][13][14][16]

Multiágensű  környezetek  forgalomsűrűség-elemzés  eredményeit  figyelembe  vevő

optimumkritérium  –  jelenlegi  ismereteim  szerint  –  eddig  nem  létezett,  holott  egyértelműen

megmutatható, hogy multiágensű környezetben a markerek elrendezése függ a forgalomtól. Bár

az eljárás  felhasználja  az  1.3  tézis  eredményeit,  kisebb  módosításokkal  más  forgalomsűrűség-

elemzési módszerekkel is alkalmazható.

a, Megmutattam,  hogy  multiágensű  környezetekben  fontos,  hogy  a  sűrűbben  használt

területeken nagyobb pontossággal legyen képes egy robot meghatározni pozícióját. Emiatt

az  1.3 tézisben  ismertetett  forgalomsűrűség-elemzést  felhasználva  kiegészítettem  az

1.1 tézisben megfogalmazott optimumkritériumot. Az eljárás menete a következő:
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Multiágensű optimumkritérium eljárás
1. lépés: Irányított, súlyozott gráf  létrehozása
2. lépés: Forgalomstatisztikai elemzés a gráf  alapján
3. lépés: Elemzés alapján súlyfüggvény létrehozása az 1.1 tézisben
 megfogalmazott optimumkritérium számára 

b, Az  1.3  tézisben  ismertetett  forgalomsűrűség-elemzés  feltételezi,  hogy  az  útvonal  gráf

formájában rendelkezésünkre áll, a kiinduló területünk azonban egy kétdimenziós térkép.

Ezt egy a képfeldolgozás területén csontvázasításnak nevezett művelet segítségével, majd

élek  és  kereszteződések  megkeresésével  kaphatjuk  meg  (2. ábra).  A  gráfot  ki  kell

egészítenünk a robotok által használt állomáspontok helyével, valamint a feladattól függően

egyéb információkkal  (pl.  milyen  gyakran  van szükség egyik  állomáspontból  a  másikba

eljutni).

2. ábra A térkép csontvázasítása (kinagyított részlet)

c, A  forgalomsűrűség-elemzés  eredményét  „ráfektetjük”  az  eredeti  térképen  létrehozott

csontváz szakaszaira és kereszteződéseire, majd ezt a csontvázasítás során meghatározott

maximális méretű körök átmérője alapján, egy speciális szűrő eljárás segítségével súlyozva

egy  kétdimenziós  súlyfüggvényt  kaphatunk,  amelyet  behelyettesítve  az  1.1 tézisben

megalkotott  optimumkritérium  m  x , y   függvényébe  (súlyozás),  megkaphatjuk  a

multiágensű környezetre vonatkoztatott optimumkritériumot.

2. Téziscsoport – Hierarchikus felépítésű multiágensű robot-programozási rendszer
A  hierarchikus  elrendeződésnek  nagy  szerepe  van  mindennapi  életünkben,  annak  sok

területén,  úgy biológiai,  mint társadalmi szempontból,  stb.  Hierarchia nélkül kaotikus lenne e

rendszerek működése. Nagy populációval rendelkező robotrendszereknél hasonló a helyzet, ezért

szükség van olyan hierarchikus irányítási modell megalkotására,  amely segítségével a rendezett

struktúrába szervezett rendszer könnyen kézben tarthatóvá válik. A hierarchikus irányítási modell

gyakorlatban történő alkalmazásához célszerűnek tűnt egy programozói környezetet (Robys) is

felépíteni, amely közvetlenül segíti a programozók munkáját a modell használatában.

Először az általam kidolgozott új hierarchikus irányítási modellt ismertetem, majd az erre

épülő  párhuzamos,  objektum-orientált  robotprogramozási  nyelvet.  Kidolgoztam  egy  virtuális

gépi  környezet  specifikációját,  amely  lehetőséget  biztosít,  hogy  a  vezérlő  egységek  széles
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teljesítményspektrumán  hatékonyan  működhessen  a  programozási  rendszer,  végül  az  egyes

ágensek közötti kommunikációra tettem ajánlást, amely kommunikációs rendszer szintén követi

az említett modell előírásait.

Virtuális gép
Valós robot

Virtuális gép
Valós robot

Virtuális gép
Valós robot
Virtuális gép

Eszközfüggetlen
EszközfüggőEszközfüggő

Eszközfüggetlen
Eszközfüggő

Robys RPL

HIAC kommunikáció

3. ábra A rendszer felépítése egy- (bal oldal), illetve többágensű (jobb oldal) robotrendszerek esetén.

A 3. ábrán látható módon minden robot vezérlő egységén implementálva van a virtuális

gép  (RVRM)  és  erre  épül  a  Robys,  amelyekhez  egy  eszközfüggő  (pl.  a  virtuális  gép  mely

kimeneteit kell állítani, hogy a robot előre juthasson) és egy eszközfüggetlen („A robot menjen

előre 10 mm-t”) réteg tartozik. architektúra architektúra 

A  téziscsoport  egyes  téziseiben  megfogalmazott  eredmények  önmagukban,  a  többi

összetevőtől függetlenül is hatékonyan használhatók:

2.1 Tézis
Új,  hierarchikus  irányítási  modellt  alkottam  elsősorban  magas  egyedszámú  multiágensű

robotrendszerekhez  a hierarchiaelmélet,  a beavatkozásos  hierarchia  és  Sheridan telemanipulációs  modelljének

felhasználásával, illetve kiterjesztésével. [1][5][19]

A  „hierarchikus  irányítás”  kifejezés  egy  kicsit  félrevezető  lehet,  mivel  az  irodalomban

számos, egymástól igen eltérő fogalmat takar. Az általam kidolgozott modell tulajdonképpen egy

lehetőséget  mutat  arra,  hogy milyen  módon rendezhetünk és  irányíthatunk nagy populációjú

ágenscsoportot,  milyen  módon  oszthatjuk  ki  a  feladatokat.  A  modell  kitér  arra  is,  hogy  a

hierarchiában  elfoglalt  szereptől  függően  milyen  kommunikációs  lehetőségeket  célszerű

alkalmazni, valamint arra is, hogy a változó feladattól függően milyen szintű adaptivitást lehet a

hierarchiába integrálni – általam dinamikus hierarchiakezelésnek nevezett műveletek segítségével.

A modell kitér arra is, hogy miként kell eljárnunk egyes egyedek „kiesésekor”, milyen struktúra

váltás következik be különféle hibák esetén. 
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a, A hierarchikus irányítási modellben specifikáltam, hogy a hierarchikus elrendeződés egyes

szintjeinek milyen mértékű más szinteken történő beavatkozásra van lehetősége, valamint

definiáltam a megfigyelhetőség kérdéseit. A modell segítségével egy bonyolult rendszerben

is előre megtervezhetjük az eszközök közötti kommunikációt, illetve az irányítás folyamatát.

A modell kitér arra is, miként kell eljárnunk egyes egyedek „kiesésekor”, milyen struktúra

váltás  következik  be  különféle  hibák  esetén.  Az  ágensek  közti  kapcsolatokat  a  4. ábra

ismerteti.

Felettes-beosztotti kapcsolat
Munkatársi kapcsolat
Felső szintű utasítások
Tiltott kapcsolat
Megfigyelő „kapcsolatai”

Ágensek Megfigyelő

4. ábra A hierarchikus irányítási modell felépítése

b, A  hierarchikus  elrendeződés  miatt  az  egyes  entitások  csak  a  hierarchiában  elfoglalt

szerepüknek  megfelelő  kapcsolatokat  létesíthetnek.  Gyakran  lehet  szükség  azonban

mélyebb rétegekbe való beavatkozásra, különös tekintettel akkor, ha egy előre nem várt

esemény kedvezőtlenül befolyásolja a rendszert és ezért emberi beavatkozás szükséges [32].

Ezt a lehetőséget integráltam a modellbe, megmutatva az ezzel járó problémákat és azok

feloldását.

c, Kimutattam,  hogy multiágensű robotrendszerekben szükség van dinamikus hierarchikus

elrendeződésre. A modellnek része a dinamikus hierarchiaépítés folyamata.

d, Olyan  multiágensű  rendszerek  kommunikációjára,  amelyek  nem  rendelkeznek  globális

irányítási és kommunikációs rendszerrel, valamint az ágensek közötti kapcsolat szakaszos,

az  szokásos  irányítási  módszerek  nem  alkalmazhatóak  kielégítően.  Hasonló  jellegű

problémákra megoldás Sheridan telemanipulációs modellje „az emberi felügyeleti irányítás”

témakörében  [33].  Ez  kiterjesztettem,  olyan  módon,  hogy  több-szintű  hierarchikus

környezetben is jól alkalmazhatóvá váljék (5. ábra).
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Helyi hurokÁgensek

Kapcsolat

5. ábra A kibővített Sheridan modell hierarchikus felépítésű rendszerek számára

e, A hierarchiaelmélet segítségével elemeztem a hierarchikus irányítási modellt.  A hierarchia

elmélet  elsősorban  biológiai  és  társadalmi  szerveződések  kutatásával  foglalkozik,  a

módszerek azonban itt is megfelelően alkalmazhatóak.

2.2 Tézis
Specifikációt  dolgoztam  ki  egy  új,  párhuzamos,  objektum-orientált  robotprogramozási  nyelvre,  amely

egyaránt alkalmazható egyedi robotok és heterogén robotcsoportok, robotrendszerek programozására, több ismert,

robotprogramozási  és  általános  célú  nyelv  hatékony  összetevőinek  átvételével  és  egy  rendszerbe  illesztésével,

valamint eddig még nem használt, új komponensekkel történő kiegészítésével, amelynek részeként a nyelv szerves

alkotóeleme lett – többek között – a 2.1 tézisben ismertetett hierarchikus irányítási modell is. [2][4][6]

A  Robys  kidolgozásakor  számos  új  komponenst  alkottam,  illetve  önmagukban  ismert

nyelvi  elemeket  új  tulajdonságokkal  láttam  el,  amelyek  összességében  hatékonyabbá  teszik

heterogén robotrendszerek programozását. A fontosabb újításokat az alábbi pontokban foglalom

össze:

a, Speciális változó típusok: pont (mint speciális vektor), koordináta rendszer, stb. kimondottan

robotikai feladatok elvégzését segítik. (További, robotnyelvekben ritkán használt mégis jól

használható  változótípusok:  vektor,  mátrix;  illetve  módosítók:  homogén,  komplex,

kvaternió stb.)

b, Magas  szintű  operátorkezelés:  A  Robys  megalkotása  során  nagy  hangsúlyt  fektettem  az

operátorokra. A más robotprogramozási nyelvekben nem igazán fellelhető magas szintű

operátorokon  túl,  lehetőséget  biztosítottam  speciális,  saját  készítésű  operátorok

használatára,  ezáltal  akár  matematikailag  is  jól  olvasható  programkód  generálható.  Ezt

tovább segíti, hogy a nyelv UNICODE alapú.

    <[x]    <[ a11 a12 a13 ]
A =  [y]  *  [ a21 a22 a23 ];
     [z]>    [ a31 a32 a33 ]>

for (∀ s ∈ A where _i ≠ _j) s := 0;

if (position between prescribed_position ± max_bias) ...
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A műveletek között definiáltam néhány eddig nem létező, robotikai környezetben azonban

jól alkalmazható operátort: vektorműveletek (forgatás, eltolás, stb.), korlátművelet, stb.

c, Speciális  osztály-,  objektumkezelés:  A  Robys  nyelvben  számos  új,  különleges

– robotrendszerekben jól alkalmazható – osztály-, objektum-tulajdonság jelent meg.

– Aktív/passzív  objektumok:  Az  aktív  jelzésű  objektumokhoz  fizikai  megvalósítás

tartozik. Robys megkeresi az aktív jelzésű objektumokat, és azokhoz rendelt virtuális

gépre (ld. 2.3 tézis) fordítja a párhuzamos programot. A passzív objektumok minden

egyed implementációjában megjelennek.

A
P

AA
PP

P A

PP

P

APP

P ?A

PP

?

Robys program

Ágenseken futó lefordított „gépi” programok

6. ábra Aktív és passzív objektumok, objektum csoportok. A fordító minden programot az aktív objektumokhoz
tartozó ágensekre fordít. A csoportosítás absztrakt, és azt is az egyes aktív objektumok értelmezik.

– dinamikus csoport-objektumok: Létrehozhatunk olyan objektumokat, amelyek több aktív

objektumot  tartalmazhatnak,  de  ez  az  „összerendelés”  dinamikus:  a  feladattól

függően bármikor változhat, hogy egy dinamikus csoportobjektum mely ágenseket

fogja össze.

– hierarchikus  csoport-objektumok:  A  csoportobjektumokban  elhelyezkedő  más  aktív

objektumok hierarchikus elrendeződésben is elhelyezkedhetnek.

– függvény-objektumok:  A  függvény-objektum  fogalom  más  (nem  robotprogramozási)

nyelvekben  is  megjelenik,  a  Robysban  azonban  különleges  tulajdonságai  vannak.

Minden  függvény  önálló  –  osztályleíróval  rendelkező  –  objektum,  melynek  saját

attribútumai, kiegészítő metódusai lehetnek, és természetesen öröklődhetnek is.

function itoa(value:integer, ?radix:integer := 10):string
{ ... }

itoa.radix := 16;
szöveg := itoa(szám);
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– feladatobjektumok: A robotikában nagyon gyakran előfordul, hogy egy eszköznek több

különböző  feladatot  is  el  kell  tudnia  végezni.  Robotprogramozási  nyelvekben  jól

bevált  módszer,  hogy  az  egyes  feladatok  a  program  részei,  szubrutinjai  [34].

Mikrokontrolleres rendszereken ugyanis nehezen oldható meg az egyes programok

számára  történő  dinamikus  memóriafoglalás.  A  feladatobjektumok  e  gondolatot

egyesítik korszerű programozási eszközökkel.

d, Szinkronizáció,  párhuzamos  műveletvégzés:  Kimutattam,  hogy  egy  heterogén  multiágensű

környezet  programrendszerének  megalkotása  során  a  párhuzamos  algoritmusok

megvalósításához szükséges körülményeket mindenképpen figyelembe kell venni.  Ennek

érdekében a Robys létrehozásakor nagy hangsúlyt fektettem a szinkronizációra. A nyelv

emellett feladat-orientált tervezést és programozást tesz lehetővé, vagyis egy programban a

feladat  több  –  akár  párhuzamos  –  részfeladatra  bontható,  és  nem  kizárólag  egy

szekvenciális műveletsor megalkotására van lehetőség.

e, Fordításidejű  kódinterpretáció:  A  fordítás  során  a  program egyes  részei  a  fordítás  közben

interpretálásra  kerülnek,  ezáltal  sokkal hatékonyabban kezelhetőek a program változatai,

interaktív fordítás-közbeni konfigurálást tesz lehetővé, stb.

Az általam integrált új megvalósítások mögött a programnyelv elsősorban C/C++ nyelvre

épít, mivel ez az egyik legelterjedtebb leírásmód, hasznos elemek kerültek át azonban a Matlab,

Perl,  Verilog,  SQL,  stb.  nyelvekből  is.  A  jelenlegi  robotprogramozási  nyelvek  komponensei

kevésbé jelennek meg a Robysban, legtöbbjük ugyanis erősen kötődik az adott célfeladathoz, az

általános objektum-orientált robotprogramozási nyelvek [35] pedig szintén elsősorban valamelyik

általános leíró nyelvre épülnek (Pascal, Java, stb.).

Igazoltam, hogy a programozási nyelv teljesíti a turing-teljesség kritériumait: lehetővé teszi

az  univerzális  turing-gép  implementálását.  Ennek  köszönhetően  a  programnyelv  minden

algoritmikusan megfogalmazható feladat elvégzésére alkalmas.

2.3 Tézis
Kidolgoztam  egy  speciális  rendszerelemekkel  kiegészített  alacsony  szintű,  könnyen  implementálható

virtuális robot gép specifikációját, amelynek úgy utasításkészletében, mint struktúrájában megvalósulnak a robot-

specifikus igények, ezáltal hatékony környezetet biztosítva különféle számítási teljesítményű robot-vezérlőegységek

egységes programozására. [6][10]

A  programfejlesztés  hatékonysága  érdekében  egyre  több  helyen  használnak  virtuális

gépeket  (Java  VM,  .NET  Framework,  stb.).  Heterogén  robotrendszerek  alkalmazásakor  is

hasznos lenne egy ilyen egységes rendszer. Az RVRM-et (Robys Virtual Robot Machine) úgy

valósítottam meg, hogy amellett, hogy a jelenlegi virtuális gépeknél hatékonyabban legyen képes

robotrendszerek  kiszolgálására,  kisebb  mikrovezérlőkön,  vagy  programozható  hardver
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eszközökön  (pl.  FPGA)  is  implementálható  legyen.  Ennek  érdekében  a  következő  új

megközelítéseket vezettem be:

a, Műveletek: A műveleti verem alapú hibrid RISC-CISC (Reduced/Complex Instruction Set

Computer) tulajdonságú utasításkészlet kevés általános utasítást tartalmaz, amelyek közt az

egyszerű logikai és aritmetikai műveletek, ugró utasítások, I/O műveletek és szinkronizáció

mellett  néhány  egyéb  robot-specifikus  utasítás  is  található.  Az  I/O  műveletek  és  a

szinkronizáció kimondottan a hierarchikus multiágensű működést segíti elő.

b, Szinkronizáció,  üzenetkezelés:  A  szinkronizációt,  és  párhuzamosítást  alapvető

komponensekkel támogatom a RVRM-ben.

c, Objektumkezelés: Az RVRM objektumorientált nyelvek használatát olyan módon segíti, hogy

gépi szinten támogat objektumokon végzendő alapvető műveleteket.

d, Rendszerkomponens-kezelés: A hatékonyság növelésének érdekében – hasonlóan néhány egyéb

virtuális  géphez  –  lehetőség  van  a  feladatok  egyes  részeinek  natív  nyelven  való

implementálására, az RVRM azonban új módon közelíti meg e kérdést:

– A programozónak, sőt a fordítónak sem kell tudatában lennie, mely komponensek

vannak az ágensen implementálva natív kódban, ez letöltéskor derül ki, és teljesen

transzparens módon látszanak.

– Az  aktív  komponens  (vagyis  az  ágenshez  tartozó  aktív  objektum  komponens)

kiemelt szerepet kapott.

2.4 Tézis
Hierarchikus  felépítésű  kommunikációs  rendszert  és  protokollkészletet  dolgoztam  ki,  amelyek

alkalmasak  olyan  heterogén,  hierarchikus  egyed-elrendezésű  rendszerek  kommunikációjának  lebonyolítására,

amelyekben  egyaránt  megtalálhatóak  egyszerű  felépítésű,  alacsony  teljesítményű  és  bonyolultabb,  nagyobb

teljesítményű eszközök is. [1][3]

A  hierarchikus  rendeződésű  rendszerek  irányításának  elengedhetetlen  része  a

kommunikáció.  Ennek  megvalósítása  különleges  kiegészítéseket  igényel  a  meglévő  nagy

populációt  támogató  kommunikációs  rendszerekhez  képest  [36],  különösen,  ha  a

kommunikációban egyszerű eszközök is részt vesznek (a kommunikációs rendszer nem csak az

ágens-közti kommunikációt segíti, hanem lenyúl az ágens mélyebb rétegeibe is). Egy multiágensű

robotrendszerben külön hangsúlyt kell fektetni szakaszos kapcsolattal rendelkező kommunikációs

lehetőségekre  is.  Ennek  megfelelően  a  HIAC  (Hierarchical  Communication  System)

kialakításakor a következőket vettem figyelembe: 

a, A hierarchikus  irányítási  modell  integrálása:  Olyan  kommunikációs  struktúrát  dolgoztam ki,

amelyben felhasználva a 2.1 tézis eredményeit  a kommunikációban részt  vevő eszközök

hierarchikus rendeződésbe vannak szervezve.  Ennek köszönhetően egyes eszközök más
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eszközök  „felettesei”,  míg  megint  más  eszközök  „beosztottjai”  lehetnek.  Más  eszköz

beosztottjaival,  illetve  más  ágakon  található  felettesekkel  való  kommunikáció  nem

engedélyezett.

b, Különleges  hierarchikus  címzés,  címkiosztás:  A  hierarchikus  működést  segíti  a  HIAC,

eszközönkénti speciális, a hierarchikus szinteket is magába integráló egyedi azonosítókra, a

HIAC címekre épített protokoll-készlete. A protokoll-készletet nem foglalkozik azzal, hogy

az adatok  milyen  fizikai  felületen  kerülnek  átvitelre.  Az  ISO OSI  réteg-modell  „fizikai

szint”-je akár egy nyitott TCP/IP kapcsolat (ajánlott elrendezés) is lehet.

Adatkapcsolati r.

Megjelenítési r.

Hálózati r.

Szállítási r.

Viszony r.

Alkalmazási r.

Fizikai r. RS232 TCP/IP...

x

IP

TCP

x

EDCP

HIACP

Robys
... ...

... ...

7. ábra A HIAC elhelyezkedése az ISO-OSI modellben

c, Párhuzamos  rendszerek:  Párhuzamos  rendszerek  (mint  pl.  Robys)  számára  transzparens

szinkronizációs, illetve más IPC lehetőségek.

d, Egyszerű implementálhatóság ↔ nagy hatékonyság: A többszintű átviteli hiba-kezelés, ill. speciális

adaptív adatok segítségével akár PLC-k is részt vehetnek a kommunikációban (pl. hajtás

egység a robot fedélzetén).

e, „Off-line”  kommunikáció:  Lehetőség  van  a  „passzív”  adatátvitelre  is,  hiszen  egy  mobilis

környezetben, ahol nincs központi irányító és kommunikációs rendszer, az egyes robotok

csak bizonyos feltételek teljesülésekor, időnként képesek egymással kapcsolatba lépni. Az

ágensek akár egy „kollégával üzenhetnek egymásnak”.

f, Átjárás,  átjárók:  A  rendszerben  lehetőséget  biztosítottam  speciális  átjáró  funkciók

alkalmazására,  hogy  a  közvetlenül  nem  összekötött  eszközök  is  szót  válthassanak

egymással, amennyiben ezt a hierarchiában elfoglalt helyük és szerepük lehetővé teszi.

5 Alkalmazási lehetőségek

A mobilis mikrorobotika tudománya még igencsak gyerekcipőben jár. Egyre erősebb jelei

mutatkoznak azonban annak, hogy alkalmazására a jövőben növekvő mértékben lesz szükség.

Sok esetben még csak találgatni tudjuk a leendő alkalmazási lehetőségeket,  ugyanakkor létezik

számos terület, ahol a kutatás már végső „in vitro” stádiumban van, sőt olyanok is akadnak, ahol

az eredmények már „in vivo” is megmutatkoztak (pl. bélkapszulák [30]).

18/22 Tézisfüzet



Optimális markerelrendezés és programozás heterogén multiágensű mikrorobotrendszerekben

A nyugati orvostudomány egyre jobban ismeri fel a keleti  orvoslásban már igen régóta

alkalmazott prevenció elsődlegességét a terápiás gyógyítással szemben, ezzel párhuzamosan egyre

nagyobb erőfeszítéseket tesz a szervezetbe történő beavatkozás minimálisra csökkentésére. Az

ember szövetein komoly metszésekre lehet szükség kisebb organikus problémák orvoslása végett

is, és e metszések gyakran nem regenerálódnak kellő mértékben a beteg későbbi élete során. Bár

egyre jobban terjednek a minimális behatolású, ill. behatolás nélküli műtétek, az orvos a legtöbb

műtétet  mégis  az  emberi  test  nem  csekély  megbolygatásával  kénytelen  végezni.  Hasonlóan

komoly  probléma  a  hatószereknek  a  szervezetben  megfelelő  helyre  történő  juttatása.  Mai

gyógyszereink  nagyon  gyakran  olyan  szervekre  is  hatnak,  amelyekkel  előtte  soha  nem  volt

probléma,  ezen  gyógyszerek mellékhatásaként  azonban újabb szervi  elváltozások keletkeznek.

Bár van lehetőség a bőrfelszín közelében ún. szubkután (bőr alatti) injekció segítségével történő

gyógyszeradagolásra,  ugyanakkor  a  mélyebb  régiókban  elhelyezkedő  szervek  esetében  ez  a

módszer  nem nyújt  megoldást.  A  mikrorobotika  és  még  inkább  a  nanorobotika  tudománya

hivatott az e témakörben felmerülő kérdéseket megválaszolni. Az emberi szervezetbe juttatott

miniatűr eszközök olyan lehetőségeket biztosíthatnak, amelyek nagy részét ma még el sem tudjuk

képzelni.

In  vitro  körülmények  között  a  labortechnikában  már  ma  is  egyre  jobban  terjednek  a

mikrorobotok, és itt valóban jelen időben merülnek fel azon kérdések, amelyekkel disszertációm

foglalkozik.  A  mai  labortechnikai  kutatásokban  igen  bonyolult  egy-egy  komolyabb  rendszer

megfelelő beállítása, beüzemelése, egyrészt a programozás nehézkessége, másrészt a megfelelően

csatolt  irányítás  hiánya  következtében.  Kutatási  munkám  során  mindkét  kérdéskörben

igyekeztem néhány eddig megoldatlan kérdésre választ találni.

A  miniatűr  ipari  robotika  szintén  olyan  terület,  ahol  egyre  nagyobb  szükség  lesz  az

értekezés  témájához  hasonló  jellegű  feladatok  megoldására.  Jelenleg  inkább  mikrogépeket

alkalmaznak,  amelyek  többnyire  egyáltalán  nem  programozhatóak,  ez  azonban  komoly

mértékben csökkenti  használhatósági  körüket.  A programozható  rendszerek karbantartásához

viszont  komolyan  képzett  szakemberek  szükségesek,  s  ez  nagymértékben  növelheti  a

munkafolyamatok költségeit. A disszertációban használt algoritmusok, módszerek segíthetnek a

költségek csökkentésében.

Az  1995.  óta  folyó  kutatási  eredményeim  egyre  mélyebben  integrálódnak  a  Budapesti

Műszaki  és  Gazdaságtudományi  Egyetem  Irányítástechnika  és  Informatika  tanszékének

kutatásaiba.  Az eredmények  kiegészítették  a  tanszék  munkáját,  és  ez  lehetővé  tette  a  Clawar

projektben  való  részvételt.  Ezen  belül  szervezőként  vehettem  részt  a  szervezet  budapesti

workshop-jának  megrendezésében.  Több  eredményem  beépült  a  tanszék  –  elsősorban  a

Dr. Lantos Béla egyetemi tanár által vezetett csoport –  OTKA kutatásaiba.
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