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1 Bevezetés 

A mobil robotokat egyre szélesebb körben használják mind az iparban mind a fogyasztói 

elektronikában. A megoldások nagy részét az ipari robotoktól át lehetett venni [P1]-[P4], de a 

szervíz robotok megjelenésével [P5]-[P7] (pl. robotporszívó, fűnyíró, medence tisztító, kórházi 

ételszállító) a költséghatékony megoldások [P8]-[P10], a külső markerek nélküli robot navigáció 

[P11], [P12] és viselkedésmodellezés [P13]-[P17] is egyre nagyobb figyelmet kaptak. Ezek 

metszetén mint egy új interdiszciplináris tudományág jelent meg az etorobotika [P15]-[P17], 

amely az élőlények viselkedéskutatásának eredményeit használja fel új megközelítésű robotikai 

megoldások létrehozása során [P13], [P14], [P18]-[P19]. 

Munkámat az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai kutatócsoport és a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronikai, Optika és Gépészeti Informatika 

Tanszékének keretein belül végezetem. A kutatócsoport elsődleges fókuszában 

viselkedésmodellezés és az etorobotika állt. Kutatásom célja az volt, hogy a mobil robotok 

elsődleges funkcióját, tehát mozgásukat megvizsgálva olyan mérnöki eszköztárat tudjak 

készíteni a navigáció fejlesztéséhez, ami etológiai megközelítésben és ezzel a 

viselkedésmodellezésben is használható. A szerviz robotokat nem ipari környezetben 

működtetjük, ami az ipari robotokhoz képest egyszerűbb és alacsonyabb költségvetésű 

megoldásokat igényel. A mobil robotok mozgásuk során folyamatosan növelik a navigációs hibát 

és csökkentik akkumulátor kapacitásukat. Ipari környezetben a robotok navigációját külső 

markerek, kalibrációs pontok és drága kamerarendszerek segítik azonban ezek fogyasztói 

környezetben való használata általában nem lehetséges, vagy túl költséges lenne. 

Az első tézisben [P1]-[P6], [P8]-[P12], [P14], [P16]-[P18] a robotok számítási 

kapacitását is figyelembe véve olyan beágyazott rendszer alapú szenzor fúziót fejlesztettem ki, 

ahol a szenzorok által mért valós fizikai adatok teszik lehetővé a pozíció és orientáció értékek 

súlyozását valamint az egyes szenzorok eltérő frissítési gyakorisága rekurzív szűrővel 

kompenzálható. Az itt leírt szenzor fúziós módszer kapcsolatot teremt a viselkedési modell és a 

szenzoradatok felhasználása között. 

A második tézis [P6], [P11], [P16]-[P18] részletesen leírja a lapdetektorok (pl optikai 

egér) optical flow rendszerbe foglalásának egyenleteit és a szenzor mért értékeinek súlyozásához 
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szükséges valószínűségi adatok számítását. A súlyozás figyelembe veszi a szenzorok alatti talaj 

felületi minőségét és a szenzorok talajtól mért távolságát. 

A harmadik tézis [P6], [P7], [P13]-[P19] a biológiából ismert kockázat – költség – 

nyereség alapú megközelítés alkalmazását teszi lehetővé mozgáspályák kiértékelése és 

kiválasztása során. A módszer a mobilrobotok navigációs tévesztését, mint kockázatot, 

energiafelhasználását, mint költséget, az elvégzett feladatot, pedig, mint nyereséget veszi 

figyelembe. 

A negyedik tézis [P6], [P7], [P13]-[P19] kiegészíti a harmadik tézis módszertanát multi 

ágens rendszerekre lehetőséget adva így a csoportméret optimalizálására is. 
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2 Jelölések 

2.1 Római betűk 

𝑥𝑟𝑒𝑓 , 𝑦𝑟𝑒𝑓 [m]  robot pozíció referenciája a talaj síkján 

𝑥, 𝑦  [m]  robot valós pozícióértéke 

�̈�, �̈�, �̈�  [m/s2]  robot gyorsulása, gyorsulásérő alapján 

�̂�𝜌, �̂�𝜌  [m]  inverz kinematika alapján számított robot pozíció 

�̂�𝜎 , �̂�𝜎  [m]  optical flow alapján számított robot pozíció 

𝑎𝑥0,𝑦0,𝜑0 [-]  a rekurzív szűrők első tagjának konstans szorzói 

𝑏𝑥1,𝑦1,𝜑1  [-]  a rekurzív szűrők második tagjának konstans szorzói 

�̂�, �̂�  [m]  a rekurzív szűrők pozíció bemenetei 

�̃�, �̃�  [m]  a rekurzív szűrők pozíció kimenetei 

𝑘1,2  [-]  a kerékelmozdulásból számolt valószínűség konstansai 

𝑖  [A]  az áram 

∆𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡  [s]  a szabályozó periódusideje 

ℎ̂  [-]  az optical flow szenzorok valószínűsége 

ℎ𝐴, ℎ𝐵  [m]  az optical flow szenzorok talajtól mért távolsága 

𝑆𝑄𝑈𝐴𝐿  [-]  az optical flow szenzor(ok)-hoz tartozó talajminőség 

𝑅𝑅𝑒𝑓  [-]  talajminőség referencia értéke 

𝑘  [m2]  az optical flow valószínűségének hangolási konstansa 

𝐸  [J]  az energia 

𝑠  [m]  a megtett út (pálya hossza) 

�̇�  [m/s]  a pályasebesség (érintő irányú) 

𝑚  [kg]  a tömeg 

𝑡  [s]  az idő 

∆ℎ  [m]  a potenciális energiához tartozó magasságváltozás 

𝑔  [m/s2]  a gravitációs gyorsulás 

𝑻  [-]  transzformációs mátrix 

𝒆𝒙, 𝒆𝒚  [-]  ortonormált bázis 
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𝒗𝒏  [m/s]  a robot sebességvektora az n-dik pályaszakaszon 

𝑐  [-]  költség (cost) egy ágensre 

𝐶  [-]  költség (cost) multi ágens rendszerre 

𝑟  [-]  kockázat (risk) egy ágensre 

𝑅  [-]  kockázat (risk) multi ágens rendszerre 

𝑏  [-]  nyereség (benefit) egy ágensre 

𝐵  [-]  nyereség (benefit) multi ágens rendszerre 

𝑝  [-]  a nyereség és a költség különbözete 

𝑑  [-]  a költség és a kockázat különbözete 

𝐺  [-]  a csoportméret 

2.2 Görög betűk 

𝜑𝑟𝑒𝑓  [rad]  a robot orientáció referenciája 

𝜑  [rad]  a robot orientációja 

�̇�  [rad/s]  a robot szögsebessége 

�̈�  [rad/s2]  a robot szöggyorsulása 

𝜔1, 𝜔2, 𝜔3 [rad]  a kerekek szögpozíciója 

𝜌𝑚, 𝜙𝑚, 𝜃𝑚 [rad]  a robot szögpozíciói magnetométer alapján 

�̇�𝑔, �̇�𝑔, �̇�𝑔 [rad/s]  a robot szögsebességei giroszkóp alapján 

�̂�𝜌  [rad]  a robot inverz kinematika alapján számított orientációja 

�̂�𝜎  [rad]  a robot optical flow alapján számított orientációja 

�̂�𝜍  [rad]  szögpozíció magnetométer-, giroszkóp-, gyorsulásmérőből 

�̂�  [rad]  a rekurzív szűrő orientáció bemenete 

�̃�  [rad]  a rekurzív szűrő orientáció kimenete 

𝜉  [-]  az odometria valószínűsége 

𝜏�̇�  [-]  a haladó mozgás veszteség szorzója 

𝜏�̇�  [-]  a forgó mozgás veszteség szorzója 

𝛩  [kgm2]  a tehetetlenségi nyomaték 

𝜺𝑛  [-]  n pályaszakasz pozíció tévesztésének becslési mátrixa 



6 

 

𝜀𝑠𝑛  [-]  benchmarkmérésekből származó pozíciótévesztés 

𝜀𝜑𝑛  [-]  benchmarkmérésekből származó orientációtévesztés 
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3 Kutatási eredmények részletes bemutatása és alkalmazása 

3.1 Szenzor fúzió 

3.1.1.1 Adatok összegzése, a szenzor fúzió leírása 

Létrehozható olyan szenzor fúziós keretrendszer, amelyben etológiai megközelítésű 

modellek is implementálhatóak és a mérési adatok valós fizikai paraméterek alapján súlyozhatók. 

Beágyazott rendszer alapú, pozíció és orientáció meghatározására alkalmas szenzorok (optical 

flow, odometria, magnetométer, gyorsulásmérő és giroszkóp) mérési eredményeit és egyéb 

mérhető fizikai paramétereit felhasználva az egyes szenzorok valószínűségi változói 

számolhatók és a szenzorok eltérő frissítési gyakorisága rekurzív szűrővel kompenzálható. Az itt 

leírt szenzor fúzió holonomikus robotok mozgásának mérésére is alkalmas, ahol a pozíció és az 

orientáció egymástól független, ami a non-holonom rendszerekkel szemben jelentősen növeli az 

odometria alapú pozícionálás pontatlanságát. 

A szenzorok fúziója az alábbi blokkvázlat (3.1 Ábra) alapján végezhető, ahol a szenzor 

fúziós modellt a szaggatott fekete keret jelöli és 

 

3.1 Ábra A szenzor fúzió blokkvázlata 

- 𝑥𝑟𝑒𝑓 , 𝑦𝑟𝑒𝑓, 𝜑𝑟𝑒𝑓 a robot referenciái 
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- 𝑥, 𝑦, 𝜑 a valós pozíció és orientáció 

- 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3 a kerekek szögpozíciója 

- �̈�, �̈�, �̈� a robot gyorsulásai gyorsulásmérő alapján 

- 𝜌𝑚, 𝜙𝑚, 𝜃𝑚 a robot szögpozíciói magnetométer alapján 

- 𝜌�̇�, 𝜙�̇�, 𝜃�̇� a robot szögsebességei giroszkóp alapján 

- �̂�𝜌, �̂�𝜌, �̂�𝜌 a robot inverz kinematika alapján számított pozíciója és orientációja 

- �̂�𝜎 , �̂�𝜎 , �̂�𝜎 a robot optical flow alapján számított pozíciója és orientációja 

- �̂�𝜍 a robot szögpozíciója magnetométer, giroszkóp és gyorsulásmérő alapján 

- ℎ̂ az optical flow szenzorok súlyozása 

- 𝜉 az inverz kinematika súlyozása 

és a szenzorfúzió lehet bármely etológiai megközelítésű rendszer (pl. fuzzy rendszer, ahol 

egy adott valószínűség alatt az entitás már nem veszi figyelembe az érzékszervtől kapott 

információt) de lehet akár egyszerűen súlyozott átlag is. Tehát például 

 �̂� =
�̂�𝜌�̂�+�̂�𝜎ℎ̂

�̂�+ℎ̂
 (3.1) 

 �̂� =
�̂�𝜌�̂�+�̂�𝜎ℎ̂

�̂�+ℎ̂
 (3.2) 

 �̂� =
�̂�𝜌�̂�+�̂�𝜍1+�̂�𝜎ℎ̂

�̂�+1+ℎ̂
 (3.3) 

Figyelembe véve a viselkedésmodell és a szenzor fúziós keretrendszer közötti kapcsolatot a fúzió 

leírható (3.4)-(3.6) egyenletek szerint 

 𝑥 =
∑ �̂�𝑛𝛱𝑛

𝑛
𝑖=1

∑ 𝛱𝑛
𝑛
𝑖=1

 (3.4) 

 �̂� =
∑ �̂�𝑛𝛱𝑛

𝑛
𝑖=1

∑ 𝛱𝑛
𝑛
𝑖=1

 (3.5) 

 �̂� =
∑ �̂�𝑛𝛱𝑛

𝑛
𝑖=1

∑ 𝛱𝑛
𝑛
𝑖=1

 (3.6) 
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ahol 𝛱𝑛 a módosított súly faktor az n-dik szenzorhoz, melynek értéke 𝛱𝑛 ∈ [0,1] intervallumon 

értelmezett és leírható a (3.7) egyenlet szerint, valamint értékét (3.8) szerint veszi fel. 

 𝛱𝑛 = {
0

�̂�𝑛𝛽𝑛

1

𝑖𝑓
𝑖𝑓
𝑖𝑓

𝑟𝑢𝑙𝑒1
𝑟𝑢𝑙𝑒2 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝛽𝑛 = 𝑟𝑢𝑙𝑒4 ∧ 

𝑟𝑢𝑙𝑒3

(�̂�𝑛𝛽ℎ) ∈ ]0,1[ (3.7) 

 𝛱𝑛 = 0 ∨ (�̂�𝑛𝛽𝑛) ∨ 1 (3.8) 

ahol �̂�𝑛 az eredeti súlyozó paraméter, 𝛽𝑛 a viselkedésmodell belső állapotából származtatott 

módosító paraméter,  rule1-4 a viselkedésmodell által definiált szabályok (pl. fuzzy szabályok). 

A szenzorok adatainak eltérő gyakorisága az alábbi rekurzív szűrővel kompenzálható 

 �̃�[𝑛] = 𝑎𝑥0�̂�[𝑛] + 𝑏𝑥1�̃�[𝑛 − 1]   (3.9) 

 �̃�[𝑛] = 𝑎𝑦0�̂�[𝑛] + 𝑏𝑦1�̃�[𝑛 − 1]  (3.10) 

 �̃�[𝑛] = 𝑎𝜑0�̂�[𝑛] + 𝑏𝜑1�̃�[𝑛 − 1] (3.11) 

ahol �̂�, �̂�, �̂� a szűrő bemenetei, (és a szenzor fúzió kimenetei), �̃�, �̃�, �̃� a szűrő kimenetei (és a 

rendszer pozíció visszacsatolása) és 𝑎𝑥0, 𝑏𝑥1, 𝑎𝑦0, 𝑏𝑦1, 𝑎𝜑0, 𝑏𝜑1 < 1 a szűrő hangolásához 

szükséges konstansok. 

A kerékelmozdulásból számolt odometria valószínűsége leírható a kerekek 

áramfelvételével (∆𝑖) vagy a kerekek szöggyorsulásával (�̈�) egyaránt 

 𝜉(𝑘1
∆𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡

∆𝑖1
2+∆𝑖2

2+∆𝑖3
2 , 𝑘2

∆𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡

�̈�1
2+�̈�2

2+�̈�3
2 , … )  (3.12) 

ahol 𝑘 a hangoláshoz szükséges konstans, ∆𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡 pedig a szabályozó periódusideje. 

A magnetométer, gyorsulásmérő és giroszkóp fúziójában (kereskedelmi forgalomban 

kapható beágyazott szenzorrendszer) szerepel abszolút mérési mennyiség (magnetométer), így 

annak valószínűsége ideális esetben tekinthető viszonyítási alapnak. 
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3.1.1.2 Optical flow szenzorrendszer leírása 

A lapdetektorok (pl. optikai egér) optical flow rendszerbe foglalhatók két szenzor 

használata esetén a következő 3.2 Ábra szerint 

 

3.2 Ábra A szenzorok és koordináta rendszerek értelmezéses 

és az alábbi homogén transzformációs mátrix-szal leírhatók 

 𝑯 = [

𝑐𝜑 −𝑠𝜑 0 𝑥𝑤

𝑠𝜑 𝑐𝜑 0 𝑦𝑤

0 0 1 0
0 0 0 1

] (3.13) 

ahol 

𝑥𝑤 = ∫ ((
�̇�𝐴

3
−

2�̇�𝐴

√3
−

�̇�𝐵

3
) 𝑐 (

𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
) +

√3

3
(�̇�𝐴 − �̇�𝐵) 𝑠 (

𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
))

𝑡

0
𝑑𝑡  (3.14) 

 𝑦𝑤 = ∫ (
√3

3
(�̇�𝐴 − �̇�𝐵) 𝑐 (

𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
) − (

�̇�𝐴

3
−

2�̇�𝐴

√3
−

�̇�𝐵

3
) 𝑠 (

𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
))

𝑡

0
𝑑𝑡 (3.15) 

 𝜑 = −
𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
  (3.16) 

Sensor A Sensor B 
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𝑐 cosinust, 𝑠 a sinust jelöli, 𝑟0 (𝑟𝐴0 = 𝑟𝐵0) a szenzorok pozíciója, 𝜑𝐴0, 𝜑𝐵0 a szenzorok 

orientációja robot koordináta rendszerben, 𝑥𝐴, 𝑦𝐴, 𝑥𝐵, 𝑦𝐵 pedig a szenzorok által mért diszkrét 

idejű relatív elmozdulás (Δ𝑥1, Δ𝑦1, Δ𝑥2, Δ𝑦2). Az optical flow rendszerből a síkmozgás 

mindhárom koordinátáját számolhatjuk, így holonomikus mozgás mérésére is alkalmas. 

Az optical flow szenzorok valószínűsége (ℎ̂) leírható a szenzorok talajtól mért távolságával (ℎ𝐴, 

ℎ𝐵) és a talaj felületi minőségével az alábbi egyenlet szerint 

 ℎ̂ = 𝑘
1

ℎ𝐴
2+ℎ𝐵

2 ∙
0.5(𝑆𝑄𝑈𝐴𝐿_𝐴+𝑆𝑄𝑈𝐴𝐿_𝐵)

𝑅𝑅𝑒𝑓
  (3.17) 

ahol 𝑆𝑄𝑈𝐴𝐿 a szenzor(ok) talajminőségre vonatkozó regisztere, melynek 𝑅𝑅𝑒𝑓 a referencia értéke 

(a szenzor számára optimális felület), 𝑘 pedig a hangoláshoz szükséges konstans. 

3.1.2 Mozgáspályák kiértékelése ágens és multi ágens rendszerek esetén 

3.1.2.1 Ágensek mozgáspályáinak kiértékelése 

Az élőlények döntéshozatalából ismert költség, kockázat, nyereség alapú etológiai modell 

a műszaki gyakorlatban is alkalmazható és implementálható mobilrobotok mozgáspályáinak 

kiértékelésére és kiválasztására. A mozgáspályák benchmark mérések segítségével 

kiértékelhetők energiafelhasználás és navigáció tévesztés szerint, így az egyes rendelkezésre álló 

pályák vagy pályaszakaszok kiválasztására létrehozható költség, nyereség, kockázat alapú 

biológiai modell, ahol a kockázat a navigáció tévesztés, a költség az energiafelhasználás költség 

függvényével írható le, a nyereség pedig az elvégzendő feladat alapján definiálható egyedi 

függvény. 

Benchmark mérés segítségével a mobilrobotok egyenes vonalú egyenletes mozgása és 

forgó mozgása közötti energiaveszteség az akkumulátor kapacitásának arányában felírható és így 

a robot energiafelhasználása becsülhető a tervezett pálya ismeretében az alábbi 

költségfüggvénnyel az idő szerint 

 𝛦(𝑡) = �̇�(𝑡)𝜏�̇� + �̇�(𝑡)𝜏�̇� + 𝑚𝑔∆ℎ(𝑡) + 𝜇𝑇
1

2
𝑚[�̇�(𝑡)]2 + 𝜇𝑅

1

2
𝛩[�̇�(𝑡)]2 (3.18) 

 𝜇𝑇 = {
1 𝑖𝑓 �̈� ≥ 0 (𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) 

−𝜇 𝑖𝑓�̈� < 0 (𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔)
 (3.19) 
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 𝜇𝑅 = {
1 𝑖𝑓 �̈� ≥ 0 (𝑎𝑐𝑐𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) 

−𝜇 𝑖𝑓�̈� < 0 (𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔)
 (3.20) 

ahol 𝜇𝑇 és 𝜇𝑅 a transzlációs és a forgási generátoros szorzó tényezők. 

Vagy (3.18) sík terepen a generátoros fékezést elhagyva és ∫ 𝐸(𝑡)
𝑡

= ∫ 𝐸(𝑠)
𝑠

-et figyelembe 

véve a pálya szerint 

 𝛦(𝑠) = �̇�(𝑠)𝜏�̇� + �̇�(𝑠)𝜏�̇� +
1

2
𝑚[�̇�(𝑠)]2 +

1

2
𝛩[�̇�(𝑠)]2 (3.21) 

ahol 𝑚 a robot tömege, 𝑠 az elmozdulás, 𝜑 az elfordulás, ℎ a relatív talajmagasság, 𝜏�̇� és 𝜏�̇� a 

lineáris és a forgó mozgás veszteség konstansai, melyek benchmarkmérésekkel 

meghatározhatók, majd felírhatók arányszámként, így az adott pálya energiafogyasztása 

meghatározható a robot akkumulátor kapacitásának dimenziótalanított arányában, amelyből az 

akkumulátor kapacitás ismeretében könnyen valódi mértkegység származtatható. 

 
𝜏�̇�

𝜏�̇�
 (3.22) 

Holonomikus mozgás esetén a robot pozíciója és orientációja egymástól független, így a non-

holonom rendszerekkel ellentétben az energiafelhasználás függvénynek is nagyobb jelentősége 

van. Eltérő orientációjú, de azonos koordinátájú mozgáspályák közül kiválasztható a minimális 

energiafelhasználással rendelkező.  

Mobilrobotok mozgáspályája a mozgásállapot szerint felbontható a következő szakaszok 

kombinációira: 

- Lineáris gyorsítás / lassítás (�̈� ≠ 0, �̇�, �̈� = 0) 

- Egyenes vonalú egyenletes mozgás (�̇� ≠ 0, �̈� = 0, �̇�, �̈� = 0) 

- Helyben forgás (�̇� ≠ 0, �̇�, ≠ 0) 

- Íven haladás körívre érintő irányú orientációval (�̇� ≠ 0, �̇�, ≠ 0) 

- Íven haladás  körívre nem érintő irányú orientációval (holonomikus robotok) (�̇� ≠ 0, �̇�, ≠

0) 

Benchmark mérés segítségével a mobilrobotok egyes mozgásállapotaihoz tartozó navigációs 

tévesztése a megtett út arányában leírható és így a tervezett pálya ismeretében a robot teljes 

pozíció tévesztése az alábbi 3.3 Ábra szerint 
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3.3 Ábra A navigáció tévesztés függvény paraméterei 

a következő költségfüggvénnyel becsülhető 

 𝜀𝑠 =
√𝜺𝟏,𝟒

2+𝜺𝟐,𝟒
2

𝑠
 (3.23) 

ahol az eredő pozíció és orientáció tévesztést leíró mátrix 

 𝜺 = [𝑻𝟏 ∙ 𝜺𝟏 ∙ ⋯ ∙ 𝑻𝒏 ∙ 𝜺𝒏] − [𝑻𝟏 ∙ ⋯ ∙ 𝑻𝒏] (3.24) 

amelynek első tagja a robot becsült, második tagja pedig az előírt pozíciót és orientációt adja 

meg. 𝜺𝑛 az adott pályaszakasz navigációs tévesztésének becslésére szolgáló mátrix 

𝜺𝑛 =

[
 
 
 
 1 0 0 𝜀𝑠𝑛𝑠𝑛 〈

𝒗𝒏

‖𝒗𝒏‖
, 𝒆𝒙〉

0 1 0 𝜀𝑠𝑛𝑠𝑛 〈
𝒗𝒏

‖𝒗𝒏‖
, 𝒆𝒚〉

0
0

0
0

1                            0
0                            1]

 
 
 
 

[
 
 
 

cos(𝜀𝜑𝑛 ∙ ∆𝜑𝑛) 𝑠𝑖𝑛(𝜀𝜑𝑛 ∙ ∆𝜑𝑛) 0 0

−𝑠𝑖𝑛(𝜀𝜑𝑛 ∙ ∆𝜑𝑛) 𝑐𝑜𝑠(𝜀𝜑𝑛 ∙ ∆𝜑𝑛) 0 0

0
0

0
0

1 0
0 1]

 
 
 

 (3.25) 

𝒗𝒏 a robot mozgásának sebességvektora a pályaszakasz végén (𝒗𝒏 ≠ 𝟎), 𝒆𝒙 és 𝒆𝒚 ortonormált 

bázis a világi koordináta rendszerben, 𝜀𝑠𝑛 az adott pályaszakasz benchmarkmérésből származó 

pozíció tévesztési együtthatója, 𝑠𝑛 az adott pályaszakaszon megtett út, 𝑻𝒏 az adott pályaszakasz 

kezdő és végpontja közötti transzformációs mátrix 

𝑻𝒏 = [

1 0 0 (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1)

0 1 0 (𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1)
0
0

0
0

1                    0
0                    1

] [

cos(𝜑𝑛−𝜑𝑛−1) 𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑛−𝜑𝑛−1) 0 0
−𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑛−𝜑𝑛−1) 𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑛−𝜑𝑛−1) 0 0

0
0

0
0

1
0

0
1

]  (3.26) 
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Az alábbi költségfüggvénnyel becsülhető orientáció tévesztés esetén 

 𝜀𝜑 =
𝜀𝜑1∙∆𝜑1+⋯+𝜀𝜑𝑛∙∆𝜑𝑛

∑∆𝜑
=

∑ 𝜀𝜑𝑛∙∆𝜑𝑛
𝑛
𝑖=1

∑ ∆𝜑𝑛
𝑛
𝑖=1

 (3.27) 

ahol 𝜀𝜑𝑛 az adott szakasz benchmarkmérésből származó orientáció tévesztési együtthatója, ∆𝜑𝑛 

az adott pályaszakasz során megtett teljes szögelfordulás mértéke. 

Holonomikus mozgás esetén a robot pozíciója és orientációja egymástól független, így a non-

holonom rendszerekkel ellentétben a navigáció tévesztés függvénynek is nagyobb jelentősége 

van. Eltérő orientációjú, de azonos koordinátájú mozgáspályák közül kiválasztható a minimális 

navigáció tévesztéssel rendelkező. 

Költség – kockázat – nyereség alapú modell esetén 

- a robot energiafelhasználása költségként (cost) jelenik meg (𝑐 = 𝛦(𝑠)) 

- a robot navigációs tévesztése kockázatként (risk) jelenik meg (𝑟 = 𝜀(𝑠)) 

- a robot nyereségét (benefit) pedig esetenként definiáljuk az elvégzett feladat 

függvényében és lehet (pl 𝑏 =
1

𝑡(𝑠)
) 

o a pályától független (például cél elérése az elmozdulásnak függvénye de a 

pályának nem) 

o a pálya függvénye (például az idő a pályának függvénye) 

amelyhez implementálható etológiai megközelítésű modell, melynek belső állapotai határozzák 

meg a megfelelő mozgáspálya kiválasztását. Például 

- pályától függő nyereség esetén cél az 𝑖 = 1…𝑛 pályák közül megtalálni azokat, 

amelyekre 

{[ max
𝑖=1…𝑛

(𝑏𝑖 − 𝛦(𝑠)𝑖)] ⋁[(𝑏𝑖 − 𝛦(𝑠)𝑖) ≥ 𝑝(𝑏, 𝐸)𝑚𝑖𝑛]} ⋀ {[ min
𝑖=1…𝑛

𝛦(𝑠)𝑖] ⋁[𝛦(𝑠)𝑖 ≤

𝛦𝑚𝑎𝑥]} ⋀ {[ min
𝑖=1…𝑛

𝜀𝑠𝑖
] ⋁[𝜀𝑠𝑖

≤ 𝜀𝑠𝑚𝑎𝑥
]}  (3.28) 

ahol 𝑝(𝑏, 𝐸)𝑚𝑖𝑛 függvény a nyereség és a költség különbözete, 𝛦𝑚𝑎𝑥 a maximális költség, 

𝜀𝑠𝑚𝑎𝑥
 a maximális kockázat, melyek az ágens belső állapotának függvényei. A függvény 

három fő részből áll (nyereség, költség kockázat, melyek között és kapcsolat áll fenn és 
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egyenként tartalmaznak egy vagy kapcsolatot egy kedvező vagy a legjobb eset 

kiválasztásának érdekében. 

- pályától független nyereség esetén cél az 𝑖 = 1…𝑛 pályák közül megtalálni azokat, 

amelyekre az előző egyenlet egyszerűsíthető 

{[ max
𝑖=1…𝑛

(𝛦(𝑠)𝑖 − 𝜀𝑠𝑖
)] ⋁[(𝛦(𝑠)𝑖 − 𝜀𝑠𝑖

) ≥ 𝑑(𝐸, 𝜀)𝑚𝑖𝑛]}⋀ {[ min
𝑖=1…𝑛

𝛦(𝑠)𝑖] ⋁[𝛦(𝑠)𝑖 ≤

𝛦𝑚𝑎𝑥]} ⋀ {[ min
𝑖=1…𝑛

𝜀𝑠𝑖
] ⋁[𝜀𝑠𝑖

≤ 𝜀𝑠𝑚𝑎𝑥
]}  (3.29) 

ahol 𝑑(𝐸, 𝜀)𝑚𝑖𝑛 függvény a költség és a kockázat különbözete, 𝛦𝑚𝑎𝑥 a maximális költség, 

𝜀𝑠𝑚𝑎𝑥
 a maximális kockázat, melyek az entitás belső állapotának függvényei. 

3.1.2.2 Multi ágens rendszerek mozgáspályáinak kiértékelése 

Biológiai csoportok (állat csordák) mozgással kapcsolatos döntéseit 

költségfüggvényekkel modellezhetjük, amit műszakilag multi ágens rendszerrel írhatunk le. 

Mobil robotok energiafelhasználási és navigációs költség függvény adatainak felhasználásával 

létrehozható költség, kockázat és nyereség alapú biológiai multi ágens rendszer, ahol a kollektív 

intelligencia kihasználása mellett az ágens és a multi ágens preferenciái, az ágens és multi ágens 

egymásra gyakorolt hatásai, valamint az optimális csoport méret egyaránt modellezhetők. 

Költség – kockázat – nyereség alapú multi ágens modell esetén 

- egy robot (ágens) 

o energiafelhasználása költségként (cost) jelenik meg (𝑐 = 𝛦(𝑠, 𝛩(𝐺),𝑚(𝐺))), ahol 

pl 𝑚 és 𝛩 közös tehercipelés esetén az ágensre jutó teher nagysága, tehát a 

csoportméret (𝐺) függvénye (így optimalizálható a csoportméret) 

Ebben az esetben az energiafelhasználás függvény a következő alakot veszi fel (a 

potenciális energia és a generátoros fékezés elhagyása mellett) 

𝛦(𝑠) = �̇�(𝑠)𝜏�̇�(𝑚(𝐺)) + �̇�(𝑠)𝜏�̇�(𝛩(𝐺)) +
1

2
𝑚(𝑔)[�̇�(𝑠)]2 +

1

2
𝛩(𝐺)[�̇�(𝑠)]2 (3.30) 

o navigációs tévesztése kockázatként (risk) jelenik meg (𝑟 = 𝜀(𝑠)) vagy lehet  𝑟𝐺 =

min
𝑙=1…𝐺

𝜀(𝑠)𝑙 amennyiben a csoport tagjai képesek kommunikációra (így a multi 

ágens rendszer csökkenti az ágensre jutó kockázat mértékét) 
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o a robot nyereségét (benefit) pedig esetenként definiáljuk az elvégzett feladat 

függvényében és lehet (pl 𝑏 =
1

𝑡(𝑠)
) 

 a pályától független (például cél elérése az elmozdulásnak függvénye, de a 

pályának nem) 

 a pálya függvénye (például az idő a pályának függvénye) 

 csoportszámtól függő 

 csoportszámtól független 

- a csoport (multi ágens) 

o energiafelhasználása költségként (cost) jelenik meg (𝐶 =

∑ 𝛦(𝑠, 𝛩(𝐺),𝑚(𝐺)))𝑖
𝐺
𝑖=1 ), ahol például közös teherhordás esetén a csoportméret 

változtatásával optimalizálható a multi ágens rendszer és az ágens 

energiafelhasználása egyaránt 

o navigációs tévesztése kockázatként (risk) jelenik meg, amely a csoport 

intelligencia és a robotok egymás közti kommunikációjával csökkenthető, ha a 

csoport tagjai értékelhető módon fel tudják dolgozni a csoport többi tagjától 

kapott navigációs adatokat 

 𝑅 = min
𝑙=1…𝐺

𝜀(𝑠)𝑙 amennyiben a csoport tagjai képesek információcserére 

 𝑅 = max
𝑙=1…𝐺

𝜀(𝑠)𝑙 amennyiben a csoport tagjai nem képsek 

információcserére 

 a minimális és a maximális közötti értékek felvétele 

o a csoport nyereségét (benefit) pedig esetenként definiáljuk az elvégzett feladat 

függvényében és lehet (pl 𝐵 =
1

𝑡(𝑠)𝐺
) 

 a pálya függvénye (például az idő a pályának függvénye) 

 a pályától független (például cél elérése az elmozdulásnak függvénye, de a 

pályának nem) 

 csoportszámtól függő 

 csoportszámtól független 

amelyhez implementálható biológiai megközelítésű viselkedés modell, melynek belső állapotai 

határozzák meg a megfelelő mozgáspálya kiválasztását. Kiválaszthatók azok a mozgáspályák, 
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amelyek mind az entitás (ágens) mind a csoport (multi ágens) számára előnyösek, mint például 

az ágens számára elfogadhatóan megnövekedett költség (energiafelhasználás) nagyobb egy főre 

jutó nyereség vagy alacsonyabb kockázat (navigáció tévesztés) érdekében. Keressük tehát azokat 

a pályákat, ahol minden 𝑙 = 1…𝐺 esetre (vagyis a multi ágens rendszer minden ágensére) igaz, 

hogy 

{[ max
𝑖=1…𝑛

(𝑏𝑖𝑙
− 𝑐𝑖𝑙

)] ⋁[(𝑏𝑖𝑚
− 𝑐𝑖𝑚

) ≥ 𝑝(𝑏𝑚, 𝐸𝑚)𝑚𝑖𝑛]} ⋀ {[ min
𝑖=1…𝑛

𝑐𝑖𝑚
] ⋁[𝑐𝑖𝑚

≤

𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥
]} ⋀ {[ min

𝑖=1…𝑛
𝑟𝑖𝑙] ⋁ [𝑟𝑖𝑙 ≤ 𝑟𝑠,𝑙𝑚𝑎𝑥

]}  (3.31) 

és keressük azt az optimális 𝐺 értéket, hogy 

 {[𝐶𝑚𝑖𝑛]⋁[[𝐶] ≤ [𝐶]𝑚𝑎𝑥]}⋀{[𝐵𝑚𝑎𝑥]⋁[[𝐵] ≥ [𝐵]𝑚𝑖𝑛]} (3.32) 

ahol 

 𝐶𝑚𝑖𝑛 = min
𝑙=1…𝐺

(∑ 𝛦(𝑠, 𝛩(𝐺),𝑚(𝐺)))𝑖𝑙
𝑙
𝑖=1 ) (3.33) 

 𝐶 = ∑ 𝛦(𝑠, 𝛩(𝑔),𝑚(𝑔)))𝑖𝐺
𝐺
𝑖=1  (3.34) 

 𝐵𝑚𝑎𝑥 = max
𝑙=1…𝐺

(∑ 𝑏𝑖𝑙
𝑙
𝑖=1 ) (3.35) 

 𝐵 = ∑ 𝑏𝑖𝐺
𝐺
𝑖=1  (3.36) 

A (3.31) függvény három fő részből áll (nyereség, költség kockázat, melyek között és kapcsolat 

áll fenn és egyenként tartalmaznak egy vagy kapcsolatot egy kedvező vagy a legjobb eset 

kiválasztásának érdekében. A (3.32) egyenlet segítségével a csoportméret optimalizálható, ahol 

minden költség és nyereség logikai feltételeknek teljesülnie kell a teljes csoportra nézve. 
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4 Tézisek megfogalmazása 

4.1 Tézis I. 

Létrehozható a 4.1-es ábra szerint olyan beágyazott rendszer alapú pozíció és 

orientáció mérésére alkalmas szenzorok (optical flow, odometria, magnetométer, 

gyorsulásmérő és giroszkóp) fúziós keretrendszere, amelyben a mérési adatok valós fizikai 

paraméterek alapján súlyozhatók és ez által etológiai megközelítésű modellek is 

implementálhatóak. 

 

4.1 A szenzor fúzió blokkvázlata 

ahol 

- 𝑥𝑟𝑒𝑓 , 𝑦𝑟𝑒𝑓, 𝜑𝑟𝑒𝑓 a robot referenciái 

- 𝑥, 𝑦, 𝜑 a valós pozíció és orientáció 

- 𝜔1, 𝜔2, 𝜔3 a kerekek szögpozíciója 

- �̈�, �̈�, �̈� a robot gyorsulásai gyorsulásmérő alapján 

- 𝜌𝑚, 𝜙𝑚, 𝜃𝑚 a robot szögpozíciói magnetométer alapján 

- 𝜌�̇�, 𝜙�̇�, 𝜃�̇� a robot szögsebességei giroszkóp alapján 

- �̂�𝜌, �̂�𝜌, �̂�𝜌 a robot inverz kinematika alapján számított pozíciója és orientációja 

- �̂�𝜎 , �̂�𝜎 , �̂�𝜎 a robot optical flow alapján számított pozíciója és orientációja 
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- �̂�𝜍 a robot szögpozíciója magnetométer, giroszkóp és gyorsulásmérő alapján 

- ℎ̂ az optical flow szenzorok súlyozása 

- 𝜉 az inverz kinematika súlyozása 

a szenzorok eltérő frissítési gyakorisága rekurzív szűrővel kompenzálható és a szenzorfúzió 

lehet akár egyszerűen súlyozott átlag is de bármely etológiai megközelítésű rendszer (pl. 

fuzzy rendszer). Tehát például 

 𝑥 =
∑ �̂�𝑛𝛱𝑛

𝑛
𝑖=1

∑ 𝛱𝑛
𝑛
𝑖=1

   (4.1) 

 �̂� =
∑ �̂�𝑛𝛱𝑛

𝑛
𝑖=1

∑ 𝛱𝑛
𝑛
𝑖=1

   (4.2) 

 �̂� =
∑ �̂�𝑛𝛱𝑛

𝑛
𝑖=1

∑ 𝛱𝑛
𝑛
𝑖=1

 (4.3) 

ahol 𝛱𝑛 a szenzor plauzibilitás viselkedésmodell által módosított értéke, amely  egyenlettel 

írható le és  szerint vehet fel értékeket 

 𝛱𝑛 = {
0

�̂�𝑛𝛽𝑛

1

𝑖𝑓
𝑖𝑓
𝑖𝑓

𝑟𝑢𝑙𝑒1
𝑟𝑢𝑙𝑒2 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝛽𝑛 = 𝑟𝑢𝑙𝑒4 ∧ 

𝑟𝑢𝑙𝑒3

(�̂�𝑛𝛽ℎ) ∈ ]0,1[   (4.4) 

 𝛱𝑛 = 0 ∨ (�̂�𝑛𝛽𝑛) ∨ 1   (4.5) 

és 𝛽𝑛 a viselkedésmodell belső állapotából származó súlyozó paraméter, rule1-4 a 

viselkedésmodell fuzzy szabályai, 𝛱𝑛 ∈ [0,1],  és (�̂�𝑛𝛽𝑛) ∈ ]0,1[ 

Kapcsolódó publikációk: [P1]-[P6], [P8]-[P12], [P14], [P16]-[P18] 

4.2 Tézis II. 

A lapdetektorok (pl. optikai egér) két szenzor használata esetén holonomikus 

mozgás mérésére alkalmas optical flow rendszerbe foglalhatók a 4.2 ábra szerint és leírható 

a (4.6) transzformációs mátrixszal, valamint az adatok valószínűsége a (4.7) összefüggéssel 

vehető figyelembe. 
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4.2 A szenzorok és koordináta rendszerek értelmezéses 

 𝑯 = [

𝑐𝜑 −𝑠𝜑 0 𝑥𝑤

𝑠𝜑 𝑐𝜑 0 𝑦𝑤

0 0 1 0
0 0 0 1

] (4.6) 

ahol 

 𝑥𝑤 = ∫ ((
�̇�𝐴

3
−

2�̇�𝐴

√3
−

�̇�𝐵

3
) 𝑐 (

𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
) +

√3

3
(�̇�𝐴 − �̇�𝐵) 𝑠 (

𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
))

𝑡

0
𝑑𝑡   

 𝑦𝑤 = ∫ (
√3

3
(�̇�𝐴 − �̇�𝐵) 𝑐 (

𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
) − (

�̇�𝐴

3
−

2�̇�𝐴

√3
−

�̇�𝐵

3
) 𝑠 (

𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
))

𝑡

0
𝑑𝑡   

 𝜑 = −
𝑥𝐴+√3𝑦𝐴+2𝑥𝐵

3𝑟0
   

 𝑐 cosinust, 𝑠 a sinust jelöli 

 𝑟0 (𝑟𝐴0 = 𝑟𝐵0) a szenzorok pozíciója 

 𝜑𝐴0, 𝜑𝐵0 a szenzorok orientációja robot koordináta rendszerben 

Sensor A Sensor B 
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 𝑥𝐴, 𝑦𝐴, 𝑥𝐵 , 𝑦𝐵 pedig a szenzorok által mért diszkrét idejű relatív elmozdulás 

(Δ𝑥1, Δ𝑦1, Δ𝑥2, Δ𝑦2) 

Az optical flow szenzorok valószínűsége (ℎ̂) leírható a szenzorok talajtól mért 

távolságával (ℎ𝐴, ℎ𝐵) és a talaj felületi minőségével (𝑆𝑄𝑈𝐴𝐿) a (4.7) egyenlet szerint 

 ℎ̂ = 𝑘
1

ℎ𝐴
2+ℎ𝐵

2 ∙
0.5(𝑆𝑄𝑈𝐴𝐿_𝐴+𝑆𝑄𝑈𝐴𝐿_𝐵)

𝑅𝑅𝑒𝑓
  (4.7) 

melynek 𝑅𝑅𝑒𝑓 a referencia értéke (a szenzor számára optimális felület), 𝑘 pedig a hangoláshoz 

szükséges konstans. 

Kapcsolódó publikációk: [P6], [P11], [P16]-[P18] 

4.3 Tézis III. 

A mozgáspályák benchmark mérések segítségével kiértékelhetők 

energiafelhasználás és navigáció tévesztés szerint, így az egyes rendelkezésre álló pályák 

vagy pályaszakaszok kiválasztására létrehozható a (4.8) egyenlet szerint az élőlények 

döntéshozatalából ismert költség, kockázat, nyereség alapú biológiai viselkedés modell, 

ahol a kockázat a navigáció tévesztés, a költség az energiafelhasználás költség függvényével 

írható le, a nyereség pedig az elvégzendő feladat függvénye. 

{[ max
𝑖=1…𝑛

(𝑏𝑖 − 𝛦(𝑠)𝑖)] ⋁[(𝑏𝑖 − 𝛦(𝑠)𝑖) ≥ 𝑝(𝑏, 𝐸)𝑚𝑖𝑛]} ⋀ {[ min
𝑖=1…𝑛

𝛦(𝑠)𝑖] ⋁[𝛦(𝑠)𝑖 ≤

𝛦𝑚𝑎𝑥]} ⋀ {[ min
𝑖=1…𝑛

𝜀𝑠𝑖
] ⋁[𝜀𝑠𝑖

≤ 𝜀𝑠𝑚𝑎𝑥
]}  (4.8) 

ahol 

- cél az 𝑖 = 1…𝑛 pályák közül megtalálni azokat, amelyekre (4.8) teljesül 

- a robot energiafelhasználása költségként (cost) jelenik meg (𝑐 = 𝛦(𝑠)) 

- a robot navigációs tévesztése kockázatként (risk) jelenik meg (𝑟 = 𝜀(𝑠)) 

- a robot nyereségét (benefit) pedig esetenként definiáljuk az elvégzett feladat 

függvényében és lehet (pl. 𝑏 =
1

𝑡(𝑠)
) 
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o a pályától független (például cél elérése az elmozdulásnak függvénye, de a 

pályának nem) 

o a pálya függvénye (például az idő a pályának függvénye) 

- 𝑝(𝑏, 𝐸)𝑚𝑖𝑛 függvény a nyereség és a költség különbözete 

- implementálható etológiai megközelítésű modell, melynek belső állapotai határozzák 

meg 

o 𝛦𝑚𝑎𝑥 a maximális költséget 

o 𝜀𝑠𝑚𝑎𝑥
 a maximális kockázatot 

Kapcsolódó publikációk: [P6], [P7], [P13]-[P19] 

4.4 Tézis IV. 

A (4.9) és (4.10) egyenletek alapján mobil robot csoportok energiafelhasználási és 

navigációs költség függvény adatainak felhasználásával létrehozható a biológiai csoportok 

döntéshozatalával analóg költség, kockázat és nyereség alapú multi ágens rendszer, ahol az 

ágens és a multi ágens preferenciái, az ágens és multi ágens egymásra gyakorolt hatásai, 

valamint az optimális csoport méret egyaránt modellezhetők a mozgáspálya kiválasztása 

során. 

{[ max
𝑖=1…𝑛

(𝑏𝑖𝑙
− 𝑐𝑖𝑙

)] ⋁[(𝑏𝑖𝑙
− 𝑐𝑖𝑙

) ≥ 𝑝(𝑏𝑙, 𝐸𝑙)𝑚𝑖𝑛]}⋀ {[ min
𝑖=1…𝑛

𝑐𝑖𝑙
] ⋁[𝑐𝑖𝑙

≤

𝑐𝑙𝑚𝑎𝑥
]} ⋀ {[ min

𝑖=1…𝑛
𝑟𝑖𝑙] ⋁ [𝑟𝑖𝑙 ≤ 𝑟𝑠,𝑙𝑚𝑎𝑥

]}  (4.9) 

ami minden 𝑙 = 1…𝐺 (minden robotra) igaz 𝑖 pálya esetén és keressük az optimális 𝐺 értéket 

(csoportméret), hogy 

{[𝐶𝑚𝑖𝑛]⋁[[𝐶] ≤ [𝐶]𝑚𝑎𝑥]}⋀{[𝐵𝑚𝑎𝑥]⋁[[𝐵] ≥ [𝐵]𝑚𝑖𝑛]} (4.10) 

továbbá egy robot (ágens) 

- energiafelhasználása költségként (cost) jelenik meg (𝑐 = 𝛦(𝑠, 𝛩(𝐺),𝑚(𝐺))), ahol pl 𝑚 

és 𝛩 közös tehercipelés esetén az ágensre jutó teher nagysága, tehát a csoportméret (𝑔) 

függvénye (így optimalizálható a csoportméret) 
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- navigációs tévesztése kockázatként (risk) jelenik meg (𝑟 = 𝜀(𝑠)) vagy lehet  𝑟𝑔 =

min
𝑔=1…𝑛

𝜀(𝑠)𝑔 amennyiben a csoport tagjai képesek kommunikációra 

- 𝑏 a robot nyereségét (benefit) pedig esetenként definiáljuk az elvégzett feladat 

függvényében és lehet (pl 𝑏 =
1

𝑡(𝑠)
) 

a csoport (multi ágens) 

- energiafelhasználása költségként (cost) jelenik meg (𝐶 = ∑ 𝛦(𝑠, 𝛩(𝐺),𝑚(𝐺)))𝑗
𝑔
𝑗=1 ), ahol 

például közös teherhordás esetén a csoportméret változtatásával optimalizálható a multi 

ágens rendszer és az ágens energiafelhasználása egyaránt 

- navigációs tévesztése kockázatként (risk) jelenik meg 

o 𝑅𝜖 [ min
𝑙=1…𝐺

𝜀(𝑠)𝑙 , max
𝑙=1…𝐺

𝜀(𝑠)𝑙] a kollektív intelligencia függvényében 

- 𝐵 a csoport nyereségét (benefit) pedig esetenként definiáljuk az elvégzett feladat 

függvényében és lehet (benefit) (pl 𝐵 =
1

𝑡(𝑠)𝐺
) 

amelyhez implementálható etológiai megközelítésű modell, melynek belső állapotai határozzák 

meg a megfelelő mozgáspálya kiválasztását. 

Kapcsolódó publikációk: [P6], [P7], [P13]-[P19] 



24 

 

5 Tézisekhez kapcsolódó publikációk 

 

P1. Bence Kovács, Ferenc Tajti, Géza Szayer, Péter Tamás, “Nyílt forráskódú Linux RTAI 

alapú 3D nyomtató vezérlés,” Proceedings of ARES’14: Workshop on Application of Robotics 

for Enhanced Security. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.06.13-

2014.06.14. Budapest: BUTE, 2014. pp. 35-38. (ISBN:978-963-313-128-2) 

 

P2.  Tajti Ferenc, Szayer Géza, Kovács Bence, Korondi Péter, “Universal RT-middleware 

robot controller,” Proceedings of the IECON 2013: 39th Annual Conference of the IEEE 

Industrial Electronics Society. Konferencia helye, ideje: Bécs, Ausztria, 2013.10.10-2013.10.14. 

(IEEE), Bécs: IEEE, 2013. pp. 7862-7867. 

 

P3.  Tajti Ferenc, Szayer Géza, Kovács Bence, Korondi Péter, “Shop-floor controller based on 

RT-middleware technology,” Asian Control Conference 2013. Konferencia helye, ideje: 

Istanbul, Törökország, 2013.06.24-2013.06.26. New York: IEEE, 2013. pp. 1-6. 

 

P4.  Tajti Ferenc, Korondi Péter, Szayer Géza, Kovács Bence, “Shop-floor controller based on 

RT-middleware technology,” JOURNAL OF MECHANICS ENGINEERING AND 

AUTOMATION 3:(11) pp. 686-694. (2013) 

 

P5.  Ferenc Tajti, Bence Kovács, Géza Szayer, Péter Korondi, Zoltán Székely, “Variable 

Robot Geometry Optimization Method to Avoid Tip Over Situations During Slow Motion on 

Unknown Terrains,” Academic and Applied Research in Public Management Science - AARMS 

(accepted for publication) pp. 1-32. (2017) 

 

P6.  Ferenc Tajti, Géza Szayer, Bence Kovács, Péter Korondi, “Robot base with holonomic 

drive,” Proceedings of the 19th IFAC World Congress, 2014. Konferencia helye, ideje: Cape 

Town, Dél-Afrikai Köztársaság, 2014.08.24-2014.08.29. (IFAC), New York: IFAC, 2014. pp. 

5715-5720., (IFAC Proceedings Volumes; 47.) 

 

P7.  Ferenc Tajti, Bence Kovács, Géza Szayer, Péter Tamás, “Rendvédelmi szerveknél 

alkalmazható mobil robotok és beágyazott rendszerek,” Proceedings of ARES’14: Workshop on 

Application of Robotics for Enhanced Security. Konferencia helye, ideje: Budapest, 

Magyarország, 2014.06.13-2014.06.14. Budapest: BUTE, 2014. pp. 85-89. 

 



25 

 

P8.  Kovács B, Szayer G, Tajti F, “Design of a universal robot controller,” PERIODICA 

POLYTECHNICA-MECHANICAL ENGINEERING 55:(2) pp. 95-100. (2011) 

 

P9.  Tajti Ferenc, Szayer Géza, Kovács Bence, Korondi Péter, “Industrial robotics for ERP 

controlled smart factories,” RECENT INNOVATIONS IN MECHATRONICS 2:(1-2) Paper 

2437/208324. 9 p. (2015) 

 

P10.  Tajti Ferenc, Korondi Péter, Szayer Géza, Kovács Bence, “Flexibel robotcontroller for 

RT-Middleware system,” Proceedings of CERiS'13 - Workshop on Cognitive and Eto-Robotics 

in iSpace. 162 p., Budapest, Magyarország, 2013. pp. 6-11. 

 

P11.  Ferenc Tajti, Géza Szayer, Bence Kovács, Péter Barna, Péter Korondi, “Optical flow 

based odometry for mobile robots supported by multiple sensors and sensor fusion,” 

AUTOMATIKA 57:(1) pp. 201-211. (2016) 

 

P12. Géza Szayer, Ferenc Tajti, Bence Kovács, Péter Tamás, “GPS-GSM alapú útdíj fizetés 

műszaki nehézségei,” Proceedings of ARES’14: Workshop on Application of Robotics for 

Enhanced Security. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.06.13-2014.06.14. 

Budapest: BUTE, 2014. pp. 48-53. 

 

P13.  Bence Kovács, Géza Szayer, Ferenc Tajti, Mauricio Burdelis, Péter Korondi, “A novel 

potential field method for path planning of mobile robots by adapting animal motion attributes,” 

ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS 82: pp. 24-34. (2016) 

 

P14.  Szayer Géza, Kovács Bence, Tajti Ferenc, Korondi Péter “Feasible utilization of the 

inherent characteristics of holonomic mobile robots” ROBOTICS AND AUTONOMOUS 

SYSTEMS 94: pp. 12-24. (2017) 

 

P15.  Tajti Ferenc, Korondi Péter, Kovács Bence, Szayer Géza, “Holonomic based robot for 

behavioral research,” Proceedings of CERiS'13 - Workshop on Cognitive and Eto-Robotics in 

iSpace. 162 p., Budapest, Magyarország, 2013. pp. 16-20. 

 

P16.  Bence Kovács, Géza Szayer, Ferenc Tajti, Péter Korondi, István Nagy “Robot with Dog 

Type Behavior,” EDPE 2011, The 17th International Conference on Electrical Drives and 

Power Electronics. Stará Lesna, Szlovákia, 2011. pp. 347-353. 

 



26 

 

P17.  Kovács Bence, Szayer Géza, Tajti Ferenc, Devecseri Viktor, Korondi Péter, “Szociális 

robotok a 21. században: MOGI Robi a hűséges tars,” Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 

Társaság. Kolozsvár, Románia, pp. 238-241. 

 

P18.  Tajti Ferenc, Korondi Péter, Kovács Bence, Szayer Géza, Dániel Balázs, “CRM TC 

covering paper - Robotics trends,” Proceedings of the IECON 2013: 39th Annual Conference of 

the IEEE Industrial Electronics Society. Bécs, Ausztria, 2013. pp. 48-53. 

 

P19. Ferenc Tajti, Geza Szayer, Bence Kovacs, Mauricio A P Burdelis, “Mobile robot 

performance analysis for indoor robotics,” PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL 

ENGINEERING 59:(2) pp. 123-131. (2015) 


