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1 Téma ismertetése 

A Japán Robotikai Szövetség által közzétett világpiaci statisztika és előjelzés szerint 

a robotikában leggyorsabban fejlődő terület a kiszolgáló robotokat tömörítő ágazat 

(1. ábra). Míg a gyártás területén működő ipari robotok többsége nyílt láncú 

manipulátor, addig a kiszolgáló szektor nagyobb részét mobilrobotok alkotják. 

 

1. ábra: Statisztika és előjelzés az exponenciálisan növekvő kiszolgáló-robotikai 

szektor piaci részesedéséről 

A mobil robotok által bejárható terület – különösen nem ipari környezetben – 

nagyban függ a hajtás típusától. Ha a háztartásokban működő robotok egy lakás 

minden területére el tudnának jutni, ahová az emberek is, akkor lenne lehetőségük 

minden feladat elvégezésére. Szigorúan ezt tartva szem előtt a lábon járó robotok 

jelenthetnek tökéletes megoldást, azonban a járó robotoknak számos egyéb hátránya 

van a keréken gördülő hajtásokkal szemben: nagyságrendekkel magasabb 

komplexitás, energiafogyasztás és előállítási költségek. Ezen felül a technika mai 

állása sem tart még ott, hogy a lábon járó robotok tömegesen alkalmazhatóak 

legyenek. 

Az előbbiek kényszerítették arra a piacot, hogy együtt élve a keréken gördülő 

mobilrobotok kötöttségeivel a robot környezetét alakították a kerekekhez. Ennek 

ellenére is, a hagyományos (nem-holonomikus) hajtások – mint a differenciálhajtás 

– túl kötöttnek bizonyultak az emberi környezetben való működéshez. Az ügyetlen, 

természetellenes mozgás nem csak a robotok által megoldható feladatokat 

korlátozza, hanem a szociális adaptivitás és az emberi interakciók is nehezen 

valósíthatóak meg: Az etológusok egy hipotézise szerint az azonos haladási irány és 
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„tekintet” (mozgáshoz kötött orientáció) okozza ezen robotok mesterséges jellegű 

mozgását [1]. Ezen kívül a robotok szándékolt haladási irányát is nagyon nehéz 

felmérni, ahogy váratlanul állnak meg vagy fordulnak másik irányba minden előjel 

nélkül. 

A holonomikus kinematikai kényszerek révén a robotok egy időben mozoghatnak 

bármilyen irányba, miközben tetszőleges forgó mozgást is végezhetnek. Ez az 

előnye teszi a holonomikus hajtást megfelelő kompromisszummá a komplikált lábon 

járó robotok és a hagyományos, nem-holonomikus robotok között. 

1.1 Célkitűzés 

Az első omnidirekcionális kereket 1919-ben szabadalmaztatták, majd a robotika 

fejlődésével, a 80-as évek elején jelentek meg az első ilyen kereket alkalmazó 

holonomikus mobilrobotok is. A holonomikus mozgás nyújtotta előnyök ellenére a 

széleskörű elterjedésüket két kedvezőtlen jellemzőjük is akadályozta: A kerekek 

kerületén elhelyezett kisméretű görgők nem alkalmasak laza talajon vagy 

terepakadályokon való haladásra, míg sík felületen az omnidirekcionális kerekek 

tapadása marad el jelentősen egy hagyományos kerékhez képest. Utóbbi az 

alkalmazási lehetőségeket napjainkban is korlátozó probléma, melynek vizsgálata 

aktív kutatási terület a robotikában. 

Korábban számtalan vizsgálat irányult a holonomikus hajtású robotok irányítására, 

melyeknek többsége figyelmen kívül hagyta a robotok maximális sebességének és 

gyorsulásának jelentős irányfüggőségét. A dinamikai vizsgálatok esetén a 

szakirodalomban általánosan a teljes robotra (vagy járműre) alkalmazott un. tapadási 

kör (friction circle) módszerek is irány függetlenek, így a holonomikus robotok 

modellezésére csak igen korlátozott hatékonysággal alkalmazhatóak. 

A kutatásom célja, hogy a holonomikus hajtás kinematikai és dinamikai 

irányfüggőségének leírása mellett megvalósítható megoldást dolgozzak ki a kerekek 

csúszásának elkerülésére. Ennek révén a robotok alkalmazási területe kiszélesíthető, 

továbbá az irányfüggőség pontos ismeretében már a tervezési szakaszban 

megismerhetőek a robotok menettulajdonságai. 
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2 Előzmények - State of the art 

A mobilrobotikában általánosan is alkalmazott pályatervezési és trajektória követő 

módszerek gyakran tekintik a – főként holonomikus hajtású – robotokat irány 

függetlennek, amelyek adott maximális sebességgel és gyorsulással képesek egy 

adott cél elérésére. A legtöbb módszer alkalmaz valamilyen általánosabb, intuitív 

módszeren alapuló, egyszerűen paraméterezhető megoldást, amely a síkbeli lineáris- 

és a függőleges irányú mozgások kinematikai és dinamikai korlátainak egymástól 

való függését igyekszik közelítően leírni. A gyorsulás tekintetében gyakori az un. 

Kamm-kör (súrlódási kör, friction circle) elvére épülő módszer alkalmazása 

általánosan a robot egészére, melynek révén a térbeli robot gyorsulásállapot 

lineárisan független összetevőinek négyzetösszegét tekintik korlátnak. A 

holonomikus robotok kinematikai és dinamikai korlátai azonban sokszor erősen 

irányfüggőek, így az általános, irány független módszerek nem alkalmasak a 

mozgásképességeik kiaknázására. A következőkben a szakirodalom azon szűk 

területét foglalom össze, amely kifejezetten e robotok irányfüggő mechanikai 

korlátaira fókuszál. Utóbbiak jellemzően az egzakt kinematikai kényszerek, a 

kerekek csúszása, a hajtómotorok maximális nyomatéka és az esetleges felborulás 

okozta korlátokat taglalják. 

A holonomikus hajtású robotok 1994-ben kerültek csak szélesebb körben a 

tudomány fókuszába [2]. amelyet követően a kerekek tapadását írták le síkbeli 

dinamikai modellezéssel [3]. A kerekek tapadásával összegfüggésben a robot 

dinamikai tulajdonságait számos további forrás taglalja [4]–[29], melyek 

mindhárom általánosított koordináta szerinti (x-y irányú lineáris mozgás, illetve z 

irányú forgás), síkbeli modellezést alkalmaznak. E megoldások figyelmen kívül 

hagyják a gyorsulás következtében a kerekeken változó tehereloszlás hatását. 

Kifejezetten a robotok irányfüggő irányítási korlátait 2003-ban határozták meg és 

ábrázolták az általánosított koordináták szerinti három tengelyű diagramon, mint 

megengedhető irányítást [12]. Az utóbbi, lineáris transzformációt alkalmazó 

ábrázolási módszert további eredmények során is alkalmazták a kinematikai és 

dinamikai korlátok személtetésére [9][30]. 

Az elméleti háttér folyamatos fejlődése mellett a robotok egyre szélesebb körű 

elterjedése révén az irányítást megvalósító hardver architektúrák és szoftver 

keretrendszerek is kialakultak [31][32]. Ennek okán szükségessé vált olyan egyszerű 
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módszerek kidolgozása, amelyek nem csak a robotok fizikai sajátosságait képesek 

hatékonyan kiaknázni, de a széles körben alkalmazott – többségében decentralizált 

– rendszerekhez illeszthetőek. Utóbbi kapcsán fontos felismerés, hogy míg az ipari 

robotirányításban napjainkig komoly szerepe van az optimális irányításoknak, addig 

a mobilrobotikában ezt ritkábban alkalmazzák, ugyanis e robotok működésére 

sokkal inkább a folyamatos érzékelés, döntés, beavatkozás (perception-action) 

működésmechanizmus jellemző, mintsem az előre eltervezett mozgáspályák minél 

hatékonyabb követése. Ennek megfelelően a szoftver keretrendszerekben 

alkalmazott pályatervező algoritmusok sem szolgáltatják a trajektóriát megadott 

kezdő és végpont között, csupán rövid időközönként egy kívánt sebességvektort 

határoznak meg [33][34]. Ezen algoritmusok jellemzően egy ciklikus logikai 

állapotgép köré épülnek, így az aktuális parancsot kizárólag az előző ciklusban előírt 

állapotok és az aktuális bemenetek befolyásolják, azaz klasszikus értelemben vett, 

ipari gépekre jellemző trajektória tervezés nincs. 

A fentiekből következik, hogy lehetséges és célszerű egy olyan irányítási algoritmus 

alkalmazása, amely a robot aktuális mozgásállapotának ismeretében a meglévő 

szoftver keretrendszerekben alkalmazott pályatervezőknek megadja az aktuális 

illetve kívánt irányokban megengedett maximális sebességet és gyorsulást. Ehhez a 

robotok sajátos kinematikai és dinamikai tulajdonságainak átfogó, méréssel igazolt 

ismerete szükséges. 
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3 Kutatási módszer 

Kutatásom elsődlegesen a három, egymáshoz képest 120 fokban elhelyezkedő 

omnidirekcionális kerékből álló mobilrobot, az un. kiwi hajtás vizsgálatára irányult. 

A robot sebesség és gyorsulásállapotait a robot-koordinátarendszerben írtam le, 

amely az x-y irányban a robot geometriai középpontjához, míg függőlegesen a 

földhöz rögzített (2. ábra). 

z

y

x

 

2. ábra: Három omnidirekcionális kerékből álló, un. kiwi hajtás 

A robotok kinematikai és dinamikai tulajdonságait a változók (általánosított 

koordináták) együttes fázisterének megállapításával vizsgáltam. E módszer előnye, 

hogy a jellemzően csak három szabadságfokú mobilrobotok esetén értelmezhető 

vizuális (3D) ábrázolást tesz lehetővé, továbbá teljesen eltérő hajtástípusok 

menettulajdonságai is összehasonlíthatóak. 

3.1 Kinematikai fázistér 

Az általánosított koordináta a kinematikai vizsgálatok során a robot-

koordinátarendszer béli, két (vízszintes) irányú lineáris sebességet és a 

szögsebességet rendezi egy háromelemű vektorba. A kinematikai fázistér e 

vektornak valamennyi gyakorlatban lehetséges értékét ábrázoló zárt térfogat. A 

robot kinematikai fázisterét (3. ábra) a lineáris inverz kinematikai egyenletek és az 

egyes kerekek maximális szögsebessége révén határoztam meg. 
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3. ábra: Kiwi hajtású robot kinematikai fázistere, mely szemlélteti a megengedett 

sebességvekrorok halmazát 

Az így kapott alakzat térbeli, hiszen a robot kinematikája holonomikus. Emellett azt 

is jól mutatja, hogy az általánosított sebességvektor maximális hossza függ a vektor 

irányától, azaz a robot haladási irányától. 

Megfigyelhető, hogy a nulla szögsebességhez tartozó felülnézeti sík egy szabályos 

hatszög. Tehát ha a robot forgó mozgás nélkül halad egy adott irányba, akkor az 

ellenkező irányba is ugyanakkora maximális sebességgel tud (forgás nélkül) haladni. 

A továbbiakban az is bemutatásra kerül, hogy ez a szimmetria a gyorsulás fázisterére 

már nem igaz. 

3.2 Dinamikai fázistér 

A gyorsulás vizsgálata esetén az általánosított koordinátákat rendre a lineáris 

gyorsulás illetve a szöggyorsulás váltja fel. A gyorsulás valós fázisterének 

megállapítása azonban már több eltérő peremfeltételnek a vizsgálatát kívánja: a 

kerekek tapadása, a motorok nyomatéka és végül a robot esetleges felborulása is 

korlátozó tényező. 

A korábbi szakirodalomban a kerekek tapadásának modellezése során a súlypont 

figyelembevétele nélkül, a kerekeken egyenlő tehereloszlást feltételezve állapították 

meg a gyorsulás fázisterét, vagy más néven gyorsulás kónuszát (acceleration cone), 

amely így a sebességgel (3. ábra) azonos jellegű formát öltött. Azonban ez a modell 
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már az első, robottal végzett kísérleti mérések során meglehetősen pontatlannak 

mutatkozott. Ennek oka, hogy a valóságban egy robot súlypontja számottevően a 

kerekek tapadási pontja felett helyezkedik el, és ennek hatása, hogy a kerekre 

nehezedő teher nem állandó, hanem mindig az aktuális gyorsulásállapot függvénye. 

Ezt a jelenséget is figyelembe vevő modellt alkalmazva a gyorsulás fázistere – a 

súlypont helyzetétől függően – a 4. ábra szerinti módon torzul. 

 

4. ábra: Kiwi hajtású robot dinamikai fázistere, mely szemlélteti a megengedett 

gyorsulásvekrorok halmazát, ahol a kerekek tapadása biztosított 

Látható, hogy a korábbi súlypont helyzetét elhanyagoló modellekhez képest a térbeli 

alakzat formája, így az adott irányokban elérhető maximális gyorsulás is eltérő. A 

nulla szöggyorsuláshoz tartozó síkot tekintve pedig megállapítható, hogy 

aszimmetrikussá vált a fázistér, azaz a korábbi hatszög alakzat teljességgel eltorzult, 

és ennek megfelelően az ellentétes irányú gyorsulások maximális mértéke is eltérő. 

A sík torzulásának jellege és a súlypont magasságától való függősége a 5. ábrán 

látható. 

 
(a) (b) (c) 

5. ábra: Kiwi hajtású robot dinamikai fázisterének nulla szöggyorsulához tartozó 

felülnézeti síkja alacsonyabb (a), és magasabb (c) súlypontok esetén 
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A modell helyességét a kutatáshoz használt Ethon robotokon (6/a ábra) végzett 

kísérleti tapadásmérésekkel igazoltam, melynek eredménye (6/b ábra) a modellel – 

irány szerinti skalár függvényekként összehasonlítva – erős lineáris korrelációt 

(0,89) mutatott. 

   

(a) (b) 

6. ábra: Kísérleti mérésekhez használt Ethon robot (a) és a lineáris 

gyorsulásterének mérése (pont vonal), illetve modellje (folytonos vonal) 

Az előzőek alapján általánosabban is belátható, hogy bármely, maximum három 

szabadságfokú, vízszintes síkon mozgó mobilrobot általánosított koordinátákra 

megállapított kinematikai és dinamikai fázistere alkalmas eszközök a robotok 

mozgásképességeinek önálló vagy összehasonlító elemzésére. 

4 Eredmények összefoglalása, tézisek ismertetése 

A továbbiakban a kiwi hajtású robot kinematikai és dinamikai fázistereinek 

részletesebb vizsgálata során fellelt új, alkalmazható eredményeket mutatom be. 

A kinematikai fázistér ω z = 0 (nulla szögsebesség) felülnézeti síkját és a teljes 

fázistér felülnézetét tekintve (7. ábra) belátható, hogy vannak olyan 

mozgásállapotok, mely esetekben a robot nagyobb lineáris sebesség elérésére képes, 

ha a szögsebessége nem nulla, azaz helyváltoztatás közben forgómozgást is végez. 
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vCoG,1

vCoG,2
(wz =0)

vCoG,3
(wz ≠0)

 

vCoG,1

vCoG,2
(wz =0)

vCoG,3
(wz ≠0)

 
(a) (b) 

7. ábra: Kiwi hajtású robot kinematikai fázisterének 3D és alulnézete, ahol a 

vastag hatszög jelöli a nulla szögsebességhez tartozó síkot. A nulla 

szögsebességnél irányonként elérhető maximális lineáris sebességet fekete 

vektorok (vCoG,1 és vCoG,2) jelölik, míg a nem nulla szögsebességhez a fehér 

szaggatott vektor (vCoG,3) tartozik. 

A vonatkozó sebességvektorok (3) lineáris komponenseinek relatív hossza a 

kinematikai kényszerek Jacobi alakjával (1) és a kerekek maximális hajtásirányú 

sebességének egységnyi megválasztásával (2) határozható meg. 

[

𝑣𝐶𝑜𝐺,𝑥

𝑣𝐶𝑜𝐺,𝑦

𝜔𝑧

] =

[
 
 
 
 

2

3
−

1

3
−

1

3

0
√3

3
−

√3

3

−
1

3𝑟
−

1

3𝑟
−

1

3𝑟]
 
 
 
 

[

𝑣𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒,1

𝑣𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒,2

𝑣𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒,3

]  (1) 

𝑣𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒,𝑖 ∈ [−1…  1]  (2) 

   [

𝑣𝐶𝑜𝐺,1,𝑥

𝑣𝐶𝑜𝐺,1,𝑦

𝜔1,𝑧

] = [

0
2√3

3

0

]   ;    [

𝑣𝐶𝑜𝐺,2,𝑥

𝑣𝐶𝑜𝐺,2,𝑦

𝜔2,𝑧

] = [
1
0
0
]   ;    [

𝑣𝐶𝑜𝐺,3,𝑥

𝑣𝐶𝑜𝐺,3,𝑦

𝜔3,𝑧

] = [

4

3

0
1

3𝑟

]  (3) 

A fenti – robot koordinátarendszerben értelmezett – vektorokat összehasonlítva 

belátható, hogy a forgó mozgást is megengedve 15,47%-al nagyobb lineáris 

sebesség érhető el. E megállapítás vezetett annak vizsgálatához, hogy célszerű lehet-

e a robotnak az egyenes helyett egy körív pályán haladnia egy közeli pozíció 

gyorsabb eléréséhez. 
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1. tézis 

Két pont közötti utat az egyenesnél rövidebb idő alatt tesz meg körív pályán 

egy háromkerekű omnidirekcionális kiwi hajtású robot, ha a pontok egyenes 

vonalon mért távolsága kisebb, mint a robot alapkörének a sugarának 

hatszorosa. 

Kapcsolódó publikációk: [P1, P2, P4-P9, P20] 

Háttér magyarázat 

Tekintetbe véve a körív pálya – start és cél pontok közötti – euklideszi távolságnál 

nagyobb hosszát, valamit a körív pályán elérhető nagyobb sebességet, az alábbi 

összefüggéssel írható le a körív pálya egyenes pályához viszonyított határhaszna: 

𝑆𝐺̅̅̅̅  < 8𝑟 ∙ sin (
𝛼

2
) ≈  6.34 𝑟  (4) 

ahol: 𝑆𝐺̅̅̅̅  a start (S) és a cél (G) pontok között mért euklideszi távolság, r a robot 

alapkörének sugara, amely a kerekek tapadási pontjain halad át, α pedig a következő 

egyenlet pozitív, nem nulla megoldása: 

4 sin (
𝛼

2
)  =  √3 𝛼      𝛼 ≈ 1.83 [rad]  (5) 

A vonatkozó mozgásállapotot és az alkalmazott jelöléseket az 8. ábra szemlélteti. 

vdrive,2

vdrive,3

vdrive,1 = vA,1

vA,2
vA,3

(Circular) 

Path A1

r
S G

a

A2
A3

y

x

wz

vCoG,3

SG

R=4r

 
8. ábra: Az egyensnél gyorsabb, körív menti mozgáspálya pillanatnyi 

sebesség vektorai és az alkalmazott jelölések 
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Gyakorlati alkalmazás 

A mérésekhez használt robot esetében, ahol r 30 cm, az eredeti menetidő 10%-al 

csökken, ha a robot a gyorsabb, körív pályán halad egy 1 méterre lévő cél eléréséhez. 

 

 

Kutatási tevékenységem során azonos holonomikus hajtástípusok esetén is, az eltérő 

geometria miatt jelentős eltéréseket tapasztaltam a kinematikai és dinamikai 

fázisterek alakjai, így a robotok kinematikai és dinamikai irányfüggetlensége között. 

Ennek okán határoztam meg a robotok kinematikai és dinamikai fázisterének 

jellegére vonatkoztatott általános irányfüggetlenségi tényezőt, amely az 

alkalmazhatósági szempontrendszernek megfelelve szolgál objektív indikátorként: 

2. tézis 

Minden, síkon mozgó, kerék hajtotta mobil robot kinematikai és dinamikai 

irányfüggetlensége az alábbi összefüggés szerinti skalár mérőszámmal 

jellemezhető, rendre az általánosított koordináták szerinti fázisterek zárt 

térfogatára alkalmazott izoperimetrikus hányados gömbre normalizált 

alakjával. 

Ψ =
𝜋

1
3 (6𝑉𝑝)

2
3

𝐴𝑝
  (6) 

ahol Vp a fázistér térfogata, Ap a fázistér határfelületének területe, Ψ pedig a gömbre 

normalizált izoperimetrikus hányados. 

Kapcsolódó publikációk: [P1-P3, P5, P10-P19] 

Háttér magyarázat 

Az izoperimetrikus hányados meghatározása elsősorban a geológiában jellemző 

vizsgálati módszer, ahol a kőzetminták szabályos gömbtől való eltérésének 

mérőszámaként alkalmazzák. Elve, hogy a gömb alakzat térfogat/felület aránya a 

legnagyobb, és minden ettől eltérő forma esetében az arányszám alacsonyabb. Az 

izoperimetrikus hányados gömbre normalizált alakja gömb esetén 1-et, míg minden 

attól eltérő zárt térbeli alakzat esetén kisebb skalár értéket ad. 
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Az izoperimetrikus hányados az alábbi tulajdonságai miatt bizonyul alkalmas 

eszköznek a robotok irányfüggetlenségének leírására: 

 0 és 1 közötti, dimenzió nélküli szám, ahol a nagyobb szám 

irányfüggetlenebb robotot jelöl. 

 Felület esetén a térfogat nulla, emiatt minden nem holonomikus robot 

kinematika esetében nulla értéket ad, 

 míg teljesen irányfüggetlen esetben veszi fel az 1 értéket. 

 Minden síkon mozgó mobil robotra, azaz két vagy háromdimenziós 

fázistérre alkalmazható. 

 Nem függ a mérettől és az orientációtól. 

 Nem függ aránytalan mértékben pár esetleges extrém pontjától a 

fázistérnek, az ilyen pontok csak nehézkesen használhatóak a pályatervezés 

során. 

Gyakorlati alkalmazás 

Az izoperimetrikus hányados valamennyi síkon mozgó, kerék hajtotta mobilrobot 

esetében egy objektív, összehasonlító mérőszámként alkalmazható, amely 

megmutatja, hogy az adott robot mozgási képességei milyen mértékben irány 

függetlenek. 

A gyakorlatban egy kiwi hajtású holonomikus mobilrobot kinematikai és dinamikai 

irányfüggetlenségi tényezői nagyságrendileg a 0,6-0,8 tartományba esnek. A 

tartomány alsó felében, 0,7 alatti érték esetén a robot fázistere jelentősen 

irányfüggőnek tekinthető, ekkor már 50%-nál nagyobb eltérések tapasztalhatók a 

maximális sebesség vagy gyorsulás mértékében az irány változásával. 
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A fenti tapasztalatokat követően, a gyorsulástér súlypont helyzetétől függő 

torzulása, valamit az ezzel összefüggő irányfüggetlenség vizsgálata során jutottam a 

következő megállapításra: 

3. tézis 

Egy háromkerekű omnidirekcionális kiwi hajtású robot kerekek tapadása által 

meghatározott maximális gyorsulásának az általános irányfüggetlenségi 

tényezője (szigorúan monoton) nő a súlypont földtől mért távolságának 

csökkenésével, azonban sohasem éri el a szabályos hexaéder gömbre 

normalizált izoperimetrikus hányadosát. 

lim
ℎ→0

(Ψ𝑓(ℎ)) = lim
ℎ→0

(
𝜋

1
3 (6𝑉𝑝(ℎ))

2
3

𝐴𝑝(ℎ)
)  =  

𝜋
1
3 (6𝑎3)

2
3

6𝑎2 = √
𝜋

6

3
 ≈ 0.806  (7) 

Ψ𝑓(ℎ) <  √
𝜋

6

3
  ,     {ℎ ∈ 𝐑 | ℎ > 0}    (8) 

ahol h a robot súlypontjának földtől mért (pozitív nem nulla) távolsága, Ψ𝑓 a kerekek 

tapadása által meghatározott maximális gyorsulás általános irányfüggetlenségi 

tényezője, Vp és Ap rendre a kerekek tapadása által meghatározott dinamikai fázistér 

térfogata illetve határfelületének területe, a pedig egy szabályos hexaéder élének 

hossza (tetszőleges pozitív, nem nulla, skalár érték). 

Kapcsolódó publikációk: [P1, P2, P11-P13, P16-P20] 

Háttér magyarázat 

A kerekeken mérhető terheléseloszlás változása és annak hatása a súlypont földtől 

mért távolságának függvénye, ahol a változó terheléseloszlás elhanyagolása egy 

nulla magasságú súlypontnak feleltethető meg. Utóbbi egyszerűsítés egy - a 

kinematikai fázistérhez hasonló - hexaéder alakú fázisteret eredményez (9/a ábra), 

amelynek a nulla szöggyorsuláshoz tartozó felülnézeti metszete egy szabályos 

hatszög. A súlypont helyzetének emelkedésével a hexaéder folytonos, három tengely 

szerinti szimmetrikus torzulása tapasztalható (9/b ábra). 
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(a) (b) 

9. ábra: A súlypont helyzetének hatását elhanyagoló (a), illetve figyelembe vevő 

(b) kiwi hajtású mobilrobot gyorsulás fázistere 

A torzulás és az irányfüggetlenség közötti összefüggést numerikus szimulációval 

vizsgáltam, melynek során a 2. tézis során ismertetett izoperimetrikus hányadost 

határoztam meg az eltérő magasságú súlyponthoz tartozó dinamikai fázisterek 

esetén (10. ábra). 

 
10. ábra: Általános irányfüggetlenségi tényező (Ψf ), maximális relatív hiba 

(εmax ) és lineáris korreláció (R) a súlypont helyzetét elhanyagoló modellhez 

képest a súlypont föltől mért magasságának (h) függvényében. r a robot 

alapkörének sugara, amely körvonal a kerekek tapadási pontjain halad át. 
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A szimuláció során továbbá meghatároztam a súlypont helyzetét elhanyagoló, 

hexaéder formájú fázistérhez viszonyított: 

 irányfüggően megcsúszást okozó maximális eltérést: εmax(h) 

 és a lineáris korrelációt: R(h). 

Ez az eredmény igazolja, hogy az irányfüggetlenség a súlypont helyzetének 

emelkedésével csökken. Emellett az is leolvasható, hogy az irányfüggetlenségi 

tényező értéke a szabályos hexaéder izoperimetrikus hányadosának értékétől 

(közelítően: 0,806) aszimptotikusan kezd el távolodni a fázistér folyamatos 

torzulása révén. 

Gyakorlati alkalmazás 

A 9. ábra egyben azt is mutatja, hogyha a súlypont a robot alapkörének átmérőjénél 

(2r) magasabban helyezkedik el, akkor az egyszerűsített modell irányfüggő 

maximális relatív hibája (εmax) meghaladja a ±25%-ot, ami másfélszeres ingadozást 

jelent egy a súlypont hatását elhanyagoló módszerhez képest, ami a kerekek 

látszólag rendszertelen és váratlan megcsúszását okozza. Ekkor a robot dinamikai 

korlátainak meghatározásához célszerű a súlypont helyzetének hatását is modellező 

eljárás alkalmazása. Ennek révén a robot kerekeinek csúszása úgy kerülhető el, hogy 

más, kedvezőbb irányokba viszont nem szükséges túlzott mértékben korlátozni a 

gyorsulást. 

A fentiek alapján az általános irányfüggetlenségi tényező helyes megállapítása 

általánosan is iránymutatást nyújt annak eldöntésére, hogy bármely síkon mozgó 

mobilrobot irányítása során milyen mértékben egyszerűsíthetjük – vagy akár 

hanyagolhatjuk el – a robot iránytól függő dinamikai sajátosságait. 

A módszer alkalmazhatósága végett a nyílt forráskódú Robot Operating System 

(ROS) keretrendszerbe beépülő, C++ nyelven implementált dinamikai algoritmust 

dolgoztam ki. Az algoritmus különleges eszközöket nem igénylő mérések révén 

egyszerűen paraméterezhető tetszőleges kiwi hajtású robot irányítására. 
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Szintén e modell alkalmazásával készítettem egy a dinamikai fázisteret ábrázoló, a 

robottervezést támogató szoftvert, amely nem csak a kerekek csúszását, hanem a 

meghajtó motorok maximális nyomatékát és a robot esetleges felborulását is 

peremfeltételként kezeli. Ennek révén a geometria egyedi igényekhez igazodó 

optimalizálása mellett a motorok és áttételek helyes megválasztása is lehetővé válik. 

A szoftver felhasználói felülete a 11. ábrán látható. 

 

11. ábra: Kiwi hajtású robot tervezését támogató szoftver 
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