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Előszó 
 
 
 
 A technika fejlődése az emberiség figyelmét egyre jobban a robotizáció felé 
irányítja. Próbálunk egyre kifinomultabb, egyre „humanoidabb” robotokat 
létrehozni, amelyek egyre tökéletesebben dolgoznának helyettünk, emberek helyett.  

A műszaki értelemben használt ROBOT szó megszületését  Karel Čapek, „R.U. 
R.” című drámájának köszönhetjük. Čapek bátyja, Josef által inspirálva használta ezt 
a kifejezést egy ember által összeállított gépezetre. A műben a szerző ember formájú, 
embert helyettesítő, ún. humanoid robotban gondolkodott.  

Azóta a robotizáció óriási fejlődésen ment keresztül és betört a társadalmi élet 
szinte minden területére. A fejlődés magával hozta, hogy a robotok jelenleg már nem 
csak egy jó és érdekes kutatás végtermékei, hanem „haszongépekké” is váltak. Így a 
robotizáció területén különféle kategóriák alakultak ki, melyek közül talán a 
legfontosabbak: az ipar területén használatos robotok, a kutatásban használatos 
robotok, a háztartásban és a szórakoztatóiparban használatos robotok.   
 Én szintén egy olyan csapatnak vagyok a tagja, akik azon igyekeznek, hogy 
minél tökéletesebb robotokat és azokat működtető algoritmusokat hozzanak létre, 
miközben a fejlesztések során mindig szem előtt tartom a Powel és Donovan 
elmélkedéseiből általam is fontosnak vélt robotikai alaptörvényeket:  

1. A robot soha nem fordulhat az ember ellen és nem sebezhet meg 
emberi lényt még nyugalmi állapotában sem.  

2. A robotnak mindig követnie kell az ember által kiadott parancsokat, 
kivéve, ha ezek a parancsok ütköznek az első pontban 
megfogalmazottakkal.   

3. A robotnak meg kell védenie magát és környezetét, mindaddig, amíg 
ez nem ütközik az első és második pontokban megfogalmazottakkal.  

 
 
  
 

a szerző. 
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LEF - Local Error Field (Lokalizációs hibatérkép) 
MLEF - Maximal Local Error Field (Megengedett 
maximális lokalizációs hibatérkép) 
MÁR - Multi Ágensű Rendszerek  
FS - Free Space (Szabad terület) 
C-Space – Configuration Space (konfigurációs 
terület: a munkaterületen lévő akadályoknak, a 
mobilrobot méretével megnövelt része után maradt 
szabad terület) 
E-Zone – Error Zone (a konfigurált akadályok, 
bemérési hibával megnövelt része) 
APR - Anchor Point Relation (Horgonypontok 
közti viszony - kameraképek illesztésénél 
használatos módszer.) 
TOF - Time of Flight (Futási idő - optikai 
távolságmérésnél használatos módszer.) 
BEL(l) - Belief (Az (l) pozícióhoz tartozó 
valószínűség-függvény). 
Active Beacon - Aktív jeladó. Abszolút 
pozicionálásnál használatos lokalizációs/ 
navigációs módszer. 
Dead Reckoning - relatív pozicionálásnál 
(odometria, inercián alapuló mérések: 
gyorsulásmérő, giroszkóp) használatos 
pozicionálási módszer. 
Dead-lock - Holtpont (általában a mobilrobot 
olyan pozíciója, ahol a mozgást irányító algoritmus 
nem tudja megmondani a következő lépést - 
holtpontra jut)  
APF - Artificial Potential Field (Mesterséges 
potenciálmező - ultrahangos távolságmérésnél a 
virtuális repulzív erők nagyságának ábrázolásából 
keletkező mező.) 
Repulzív erő – Visszaható (taszító-) erő, minél 
közelebb vagyunk az akadályhoz, annál nagyobb.  
VFF - Virtual Force Field (Virtuális erő-tér, lásd 
APF, csak a munkaterület cellákra van osztva, a 
cellákhoz számok rendelve a cellában mért 
repulzív erő nagyságának megfelelően. Ebből a 
későbbiekben megállapításra kerül az akadály 
kitérésének iránya.) 
VFH - Vector Field Histogram (Vektor-mező 
történet, lásd VFF, csak a munkaterület cellák 
mellett, még 5 fokonkénti poláris, átmeneti 
felosztást, -hisztogramot-, is találunk. A poláris 
felosztások súlyozása a poláris szegmensekbe 
tartozó cellák súlyozásából adódik, és ez alapján 
kerül megállapításra az akadály kitérésének 
iránya.)  
SAF - Steer Angle Fields (Kitérési mezők: a 
mobilrobot kerekeinek elfordulási szöge.) 
BUG algoritmus - Bogár algoritmus, az akadály 
kikerülési folyamata hasonló, mint mikor a bogár 
kikerüli az előtte lévő akadályt. Körbemegy az 
akadály külső vonalán. 

TBA - Tangent Bug Algorithm (Érintőleges Bug 
Algoritmus: Az akadályok konvex csúcsait 
átmeneti célként használja.) 
SFB - Shortest Feasible Path (Legrövidebb 
végrehajtható útvonal: A Reeds-Shepp algoritmus 
további paraméterezése, u,v,t -paraméterekkel az 
optimálisabb útvonal meghatározásának 
érdekében) 
P-PPL – Probabilistic Path Planning 
(Véletlenszerű pályatervezési eljárás: A keresési-
gráf csomópontjai a szabad területeken belül, 
véletlenszerűen vannak megállapítva.) 
RCD – Regions of Constant Depth (ultrahangos 
távolságmérésnél a mérőszenzortól egyenlő 
távolságokra lévő régiók meghatározása.) 
Lidar – Light Detection and Ranging (általában 
lézer- vagy infrafényt használó távolságmérő 
eljárások.) 
BIRIS – BI-IRIS (Egy kamerás sztereo-látás elvén 
alapuló rendszer.) 
COPIS – Conic Projection Image Sensor (Egy 
CCD kamerából és egy kamera elé szerelt kúpos 
tükörből álló berendezés a kamera-látómező 
megnövelésére.) 
Light Striping – Fény „csíkozás” (Valamilyen 
strukturált fénnyel megvilágított objektumnál, a 
kamera érzékeli a fény becsapódásának pontját, 
majd ebből távolságot számol.) 
STRIPE – Scanning Triangulation Range Imaging 
Package for Engineering (optikai, 
háromszögeléses-elvű, távolságmérési eljárás) 
Laser Eye – Lézer szem (Egy kamerából és egy 
lézeres távolságmérőből álló berendezés.)   
GDOP – Geometric Dilution of Precision (A 
mobilrobot pozícionálásnál, a pontos, -vagyis az 
elméleti-, pozíciótól való geometriai eltérés.) 
RRT – Rapidly Exploring Random Trees (gráfos 
keresés, a mobilrobot maximális sebességének 
megállapításánál.) 
AS – Ant System (a hangyák útvonal-keresési 
módszerét modellező eljárás.) 
ITS – Intelligent Transport System (az amerikai 
nemzeti intelligens közlekedési rendszer alapköve) 
GDF - Geographic Data File (az első digitális 
úttérkép szabványa és formája) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nagy István 

I. Bevezetés 
  

Szinte minden élőlény rendelkezik valamilyen célszerű tájékozódási készséggel, 
amely azután az intelligencia-szintjétől függően lehet ösztönszerű vagy tudatos. A 
mobilrobotok navigációs sémáinak analógiája megtalálható az élővilágban is1. A 
tervezők próbálnak minél tökéletesebb önállóan cselekvő robotokat létrehozni. Csak 
az a kérdés, hogy mi a tökéletes? Ha az emberi érzékszerveket vesszük alapul, a 
robotokban használt érzékelők nagy része már meghaladja az emberi érzékelés 
határait és mégis egy ember gyorsabban és jobban tájékozódik, mint a legfejlettebb 
robot. A válasz az emberi gondolkodás és az algoritmus-alapú tervezés 
különbségében keresendő. Az önállóan működő robotok egy döntéshozó 
mechanizmus segítségével csak kész algoritmuskészletből válogathatnak. Nézetem 
szerint - az egyéb fontos kérdéseket sem mellőzve - egy robot intelligenciaszintjét 
nagyban meghatározza, hogy milyen algoritmuskészletet tudunk összeállítani 
számára és ezek mennyire fejlettek.  

A robotizáción belül a mobil robotokkal foglalkozó tudományág az utolsó tíz év 
alatt nagy fejlődésen ment keresztül. Eljutottunk a kötött pályán mozgó robotoktól az 
ismeretlen környezetben önállóan navigáló járművekig. Ezek a „szerkezetek” - annak 
érdekében, hogy előírt feladataikat megfelelően el tudják látni - szinte minden 
"porcikájukban" napjaink legfejlettebb technológiájával vannak felszerelve. Ahhoz, 
hogy egy robot mobilis legyen valamilyen járószerkezetre van szüksége (kerék, 
lábak, lánctalp, ...stb.), melynek meghajtásához nagyon jól szabályozható precíziós 
motorokra van szükségünk. Mindezek után egy robot ugyan már megmozdulhat, de 
sajnos még hiányzik belőle az "intelligencia".  

 A robot intelligenciáját egy visszacsatolásokkal ellátott szabályozó rendszer 
képezi, ami többé-kevésbé valamilyen hierarchikus rendszerbe van szervezve.  
 A rendszer legfontosabb fizikai összetevői lehetnek:  

• a járószerkezet és a robot teste, 
• a robot külső és belső érzékelői, motorok, tápegységek, 
• a robot látórendszere, (ha az érzékelőktől külön tárgyaljuk), 
• a robot processzorai, memóriák, kommunikációs egység. 

A rendszer legfontosabb logikai összetevői: 
• a járószerkezetek mozgását irányító modul 
• az érzékelők által szolgáltatott adatokat kiértékelő modul 
• a pályatervező és a viselkedés kiválasztását irányító modul  
• a pályát különböző szempontok alapján optimalizáló modul 

A felsoroltak közül mindegyik téma külön kutatási terület lehet, sőt egy-egy 
témában rengeteg megoldási lehetőség is rejlik, melyek közül majd csak a további 
kutatások folyamán derül ki, hogy melyik módszer is volt/lesz a leghatékonyabb. 

Ahhoz, hogy megtaláljuk a működéshez szükséges leghatékonyabb módszert, 
modelleznünk kell a megadott rendszert.  

                                                           
1 Lásd BUG algoritmus, Ant System, [61], [83]. 
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A modellezés során egy valós világot írunk le matematikai képletekkel és a 
modellezés végeredménye egy ún. virtuális világ.  

 

Valós világ Virtuális világ 

Modellezés 

Elemzés  

Pontosan ahhoz, hogy a virtuális világ minél hitelesebb mása legyen a valósnak, 
nagyon kell ismernünk a valós világ fizikai törvényszerűségeit, és jó modellező 
eszközökkel kell rendelkeznünk. A célunk az, hogy minél életszerűbb virtuális 
világot tudjunk létrehozni, hogy azután ennek alapján meg tudjuk jósolni a valós 
világ reakcióit az egyes eseményekre.  

A pontos modelleknek nagyon fontos szerepük van a pályatervező/navigációs 
rendszerek, algoritmusok kutatásában. Segítségükkel finomíthatjuk a programok 
utasítássorozatát, különböző analíziseket végezhetünk, melyek alapján 
meghatározhatunk pozíció ellenőrzési pontokat, javasolhatunk különböző marker-
elhelyezéseket. Ahhoz, hogy pontosan tudjunk „modellezni” egy adott rendszert, 
tökéletesen ismernünk kell annak összetevőit, működését és nem utolsó sorban annak 
az eszköznek a működését, működési határait, amelyen a modellezést végrehajtjuk. 
A pontos modellezés előnyei a robotirányítás szinte minden területén 
megtalálhatóak. A mobilrobotokkal kapcsolatos kutatások területén a leggyakoribb 
modellek az érzékelőkkel, pályatervezéssel, mozgással (dinamika és kinematika), 
önszervezéssel kapcsolatban fordulnak elő.  

Az értekezés témája: A nem kötött pályán mozgó mobil ágensek fejlődési iránya 
az ember által irányított ágensektől, a teljesen önálló (autonóm) ágensek felé tendál. 
Ha kategorizálni szeretném ezt a fejlődést, akkor három osztályt állapítanék meg: i.) 
emberi irányítással működő ágensek, ii.) fél automata (emberi+gépi irányítás) 
ágensek, iii.) teljesen autonóm ágensek. Jelen értekezés témája a harmadik osztályba 
sorolható, és egy matematikai modellezésen alapul, amely egy újszerű, és egymásra 
épülő off line pályatervezési eljárást mutat be. Az eljárás újszerűsége abban rejlik, 
hogy az eddigi eljárásoktól eltérően a bejárandó útvonalat nem a konfigurációs 
térben, hanem egy általam megalkotott, ún. navigációs területen (NA), tervezi meg, 
továbbá javaslatot nyújt az útvonalak bonyolultsági fokának meghatározására, és 
végül egy eddig nem használt módszert javasol, egy lágygörbés végleges útvonal 
megtervezéséhez.    

Az egyes tézisek működésének bizonyítása többnyire egy virtuális világ-
modellen keresztül történik. A modellezés eszköze a MatLab szimulációs és 
modellező szoftver, amelyben felhasználtam a programcsomag által kínált 
lehetőségeket is, de többnyire az általam írt, saját függvényekre támaszkodtam. A 
modellezéshez szükségem volt a munkaterület (munkakörnyezet) megfelelő 
felbontású digitalizálására. Ennek következménye az lett, hogy az értekezésben 
használatos némely összefüggések, melyek közvetlen a munkaterülettel 
kapcsolatosak, diszkrét alapokra támaszkodnak (lásd, lokális hibamező, navigációs 
terület). Minden diszkretizációnál alapvető kérdés a felbontás, amiből a 
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továbbiakban a modell hibája is származtatható. Az én esetemben a modell 
maximális felbontását a mobilrobot minimális lépéshosszára választottam. Ebből 
több gyakorlati előny is következik, mint pl. a modell hibája és a valós világban 
elképzelhető hibák közti szoros összefüggés.  

I.1. Az értekezés rövid 
áttekintése, útmutató 

A mobilrobot navigáció legteljesebb összefoglalása a Leonard és Durrant - Whyte 
(1991) által megfogalmazott három kérdéssel vált ismertté az egész világon: 

 
„Hol vagyok? Hová megyek? Hogy jutok el oda?” 

Ez a három kérdés szinte teljes egészében magában foglalja ezen értekezés 
témakörét is. Az első kérdés a lokalizációval kapcsolatos problémákat veti fel, a 
második kérdés a cél kijelölésével foglalkozik, a harmadik pedig maga a 
pályatervezés.  

„Hol vagyok?” 

A mobilrobotokkal kapcsolatos bármilyen navigációs eljárásnál nagyon fontos 
pontosan tudnunk azt, hogy hol is vagyunk és műszereink alapján milyen 
bizonyossággal mondhatjuk ki azt, hogy tényleg az adott koordinátákon 
helyezkedünk el. Ezzel a témakörrel kapcsolatos az értekezés IV. fejezete, amely a 
pozicionálást végző mérőberendezések ismerete alapján egy hibamodellt állít fel, 
megállapítja a bemérési pontosságot a bejárható munkaterület minden egyes pontján 
és egy ún. lokalizációs hibatérképet (LEF)2 hoz létre. 

A továbbiakban, az V. fejezetben, ugyanebbe a térképbe építem be az egyes 
munkaterületekhez (vagy egy adott munkaterület egyes szegmenseihez) tartozó, 
megengedett maximális lokalizációs hibát (MLEF3). Ezen két adat egymásra 
hatásából egy újonnan definiálható fogalom is keletkeznek, mint navigációs terület 
(NA).  

„Hová megyek?”  

Miután az első kérdést megválaszoltam, jöhet a második: „Hová megyek?”. 
Ebben az esetben a célkoordináták adottak, a kiinduló helyzetem pedig - a 
műszereink tulajdonságaiból adódó maximális pontossággal- szintén adott. Ismert 
környezetben való navigálás esetén ez a kérdés nem igényel nagyon komoly 
felkészülést, hiszen „csak” kijelölöm a célt és megadom a koordinátáit. A gondot az 
jelentheti, ha a kiindulás és cél koordináták között több lehetséges útvonal is létezik, 
melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbet; vagy egyáltalán nem létezik 
útvonal a megadott feltételek (esetemben az MLEF) betartásával. Amennyiben nem 
létezik útvonal, akkor a következő lehetőségeket kell megvizsgálnom: 

 túl kicsi a megengedett lokalizációs hiba (MLEF) 
 mérőberendezésem mérési hibája túl nagy 
 nem megfelelő a marker-elhelyezés. 

                                                           
2 LEF - Local Error Field 
3 MLEF - Maximal Local Error Field  
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Amennyiben a fent említett lehetőségek nem állnak fenn -azaz létezik útvonal a 
kiindulás és cél között-, folytatom az algoritmust a legmegfelelőbb útvonal 
kiválasztásával.  

„Hogy jutok el oda?” 

A lehetséges több útvonalból az optimális útvonal kiválasztását segíti elő a VI. 
fejezetben leírt irányított gráfok létrehozása. A gráfok súlyozott éleit, illetve 
csomópontjait egy ún. linearizált Voronoi diagram segítségével kapom. A 
linearizálás eredményeképpen kétféle csomópontot kapok: 1-ahol csak törik az 
útvonal, 2-kereszteződések. A kereszteződéseknél megoldandó kérdés a 
kereszteződés súlyozása. Mindezekre választ találunk az említett fejezetben. 

Miután megtaláltam az optimális útvonalat, következik a bejárandó útvonal 
létrehozása, amely ebben az esetben egy speciálisan megszerkesztett lágygörbe a 
kiindulási és célpozíció között, lásd VII. fejezet. A Spline-os (lágygörbés) útvonalak 
biztosítják egyrészt a bejárandó útvonal közel idő-optimális tulajdonságát, másrészt 
kiküszöbölik az ágens mozgásának extremitásait.  

Az értekezés négy fejezeten keresztül tárgyalja az előzőekben említett 
pályatervezéssel kapcsolatos, egymásra épülő problémákat, majd ezeken felül külön 
fejezetekben tartalmazza a megfogalmazott célkitűzéseket és egy összefoglaló 
szakmai áttekintést (State-of-Art) a mobilrobotokkal kapcsolatban. Mivel a fent 
említett négy fejezet közül szinte mindegyik lehetne egy önálló kutatási téma, 
mindegyik fejezetet a téma bevezetésével, áttekintésével kezdek és egy 
kiértékeléssel, tézisbefoglalással zárok.  

 Az értekezés tartalmazza még a nyilatkozatot, a köszönetnyilvánításokat és a 
jegyzékeket: tartalomjegyzék, ábrajegyzék, rövidítések és magyarázatok jegyzéke, 
majd a dolgozat végén a különféle számításokat, táblázatokat, diagrammokat 
tartalmazó függelékeket.   
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II. Motiváció és célkitűzések  

Doktorandusi kutatásaimat -időrendi sorrendben- a mobilrobotok 
látórendszereinek tanulmányozásával kezdtem, majd ismert és ismeretlen 
környezetben markerek (előre meghatározott mérési jelzőpontok) alapján történő 
pályatervezéssel, ezek modellezésével és végül mindezek alapján egy komplex, 
pozíció-bemérési (lokalizációs) pontosságon alapuló pályatervező eljárás 
létrehozásával folytattam. Célom, hogy a kiindulási és célállomás között lévő -a 
pozicionálási hibára megadott- korlát betartásával kiválasszam az 
„útvonalhűség”, a végrehajtási idő és a bemérési pontosság szempontjából a 
lehető legmegfelelőbb bejárási útvonalat. Ezt a célt a bemérési (pozicionálási) 
pontosság elemzésével, majd ebből kiindulva egy új típusú navigációs térkép 
létrehozásával és a lehetséges útvonalak bonyolultsági fokának megállapításával, 
kiértékelésével fogom elérni. Az útvonalak bonyolultsági fokának elemzésénél 
paraméterként veszem figyelembe az útvonal hosszát, dinamikai tulajdonságait, a 
pozícionálási pontosságot, majd egy költségfüggvény segítségével állapítom meg a 
megadott feltételeknek, (ami a legtöbb esetben a minél rövidebb végrehajtási időnek 
és a minél nagyobb biztonságnak) a legjobban megfelelő útvonalat. Itt meg kell 
jegyezni, hogy a végrehajtási idő csökkentése nem csak a bejárási sebesség 
növelésével érhető el.  

Célul tűztem ki továbbá azt is, hogy a mobilrobot mozgásában ne legyenek 
hirtelen irányváltozások és gyors sebességváltozások. Ezt a célt, az ún. „sima 
haladást”, lágygörbékre épülő trajektóriák segítségével szándékozom megvalósítani, 
amelyek tulajdonságaik folytán alkalmasak a robotplatform dinamikus terhelésének 
csökkentésére és leírásuk egyetlen, könnyen paraméterezhető képlettel (polinom) 
lehetséges. 

II.1. Motiváció 

Ez idáig, a mobilrobot technikában elterjedt felfogás alapján egy mobil ágens 
által bejárható terület a szabad terület és a konfigurációs akadályok (+biztonsági 
zóna) által elfoglalt területek különbségéből került megállapításra. Ez problémát 
okozhat több pályatervezési algoritmusnál is. Nézzük a csökkentett szabad terület 
(AFS) általános definícióját „az akadályokat megnöveljük a mobilrobot körül írt kör 
sugarával, majd ezt kivonjuk a munkaterületből”. Vegyük a következő pályatervező 
algoritmusokat: láthatóság elvén való pályatervezés, BUG algoritmus, TBA – 
algoritmus, SFP – algoritmus és sorolhatnám. Közös bennük, hogy mindegyik az 
akadályok közvetlen közelébe tervezi az útvonalat. Ezekben az esetekben, 
amennyiben nem vesszük figyelembe a lokalizációs pontosságot, könnyen 
előfordulhat, hogy mobilrobotunk akadályba ütközik. Igaz, hogy a konfigurált 
akadályokhoz a későbbiekben hozzáadtak egy ún. biztonsági zónát, amely 
százalékosan megállapította, hogy a biztonságos haladás érdekében még mennyivel 
kell megnövelnünk a konfigurált akadályokat, de ez egy általános implicit érték volt 
és nem egy alátámasztott explicit.  

Ezt a hibát küszöböli ki az általam kifejlesztett E-Zone létrehozása. Segítségével 
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pontosan meg tudom mondani, hogy egy adott mérőrendszer és marker-konfiguráció 
esetében hol és milyen értékkel kell megnövelni a konfigurált akadályokat, továbbá 
felfedi a munkaterület szabad területein belül azokat a „fekete foltokat”, ahol a 
mobilrobot nem tud a kívánt pontossággal lokalizációs ellenőrzőmérést végrehajtani. 
További előny, hogy a biztonsági zóna az akadályok mentén nem egyetemes, a 
lokalizációs pontosságtól függően lehet keskenyebb, ami kritikus helyeken (szűk 
átjárók) meghatározó lehet.    

 

Akadály 

Konfigurált akadály 

Tervezett bejárandó 
útvonal 

Biztonsági zónával 
megnövelt akadály 

Navigációs 
terület 

 

 

A pályatervezéssel kapcsolatban még további két motivációt tekintek 
mérvadónak.  

- Az első motiváció annak kiküszöbölésére irányul, hogy az eddigi pályatervező 
algoritmusok a pálya bonyolultsági fokának megállapításánál, a súlyozott gráfok 
esetében többnyire csak a gráfok éleit súlyozzák és a csomópontokat nem, amivel 
figyelmen kívül hagyják a bejárandó útvonal kanyarodási sugarait, dinamikáját.  

- A második motiváció a Spline-os pályatervezés előnyeit próbálja kiaknázni a 
közel idő-optimális, szélsőséges gyorsulásoktól mentes és biztonságos bejárási 
útvonal létrehozásának érdekében.      

II.2. Célkitűzésem a mobilrobotok 
lokalizációs hibáival kapcsolatban 

Ismeretes, hogy a tervezett és valós pozíciók közti eltérést lokalizációs hibának 
nevezzük, amely hiba a végrehajtás során fellépő pontatlanságokból adódik. Ezek a 
pontatlanságok lehetnek a rendszer lokalizációs pontatlanságai, amihez 
hozzáadódnak egyéb hibák is, mint pl. a járószerkezetek csúszásából származó hibák, 
Dead Reckoning, … stb.  

Az értekezés behatárolt terjedelme miatt nincs lehetőségem végigelemezni az 
összes pozicionálást végző mérőberendezést, ezért a modellezésben kiválasztottam 
azt, amihez némi gyakorlati mérés is kapcsolódik, ez pedig a markeres 
helymeghatározás, optikai mérőrendszer segítségével. Célom, hogy felállítsak egy 
olyan hibamodellt, amely az adott mérőrendszerre valósághűen megadja a 
lokalizációs hibát. A robot dinamikájából származó hibákkal (csúszás, … stb.) a 
modellben nem foglalkozom.   

A lokalizációs pontosságon a robot kiszámolt és valós pozíciója közti eltérés 
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megmérésének pontosságát értem. Ez a mérés nagyon fontos a pályatervezésben, 
ugyanis a továbbiakban az összes többi számítás ezen alapul. Vagyis nem azzal 
foglalkozom, hogy mekkora az eltérés a tervezett és valós útvonal között és hogy 
lehet ezt csökkenteni, vagy miért keletkezett, hanem azzal, hogy az adott 
mérőrendszerrel milyen pontossággal tudom bemérni az aktuális pozíciómat és 
hogyan kell elhelyeznem a markereket –illetve, hogyan kell elhelyezkednie a 
mobilrobotnak a markerekhez képest-, ahhoz, hogy minimálisra csökkentsem a 
lokalizációs bizonytalanságot.  

További célkitűzésem, hogy az adott hibamodell segítségével, egy adott 
marker-elrendezés esetén meghatározzam a bejárható munkaterület minden 
pontjában a várható bemérési pontosságot és az adatok alapján összeállítsam a 
munkaterületet lefedő ún. lokalizációs-hibatérképet (LEF). A hibatérkép alapján a 
bejárható munkaterület minden egyes pontjában meg tudom mondani: 

 az adott rendszerrel végrehajtott mérés pontosságát, 
 mely markerpároktól mérve kapom a minimális bemérési hibát.  

II.3. Célkitűzésem a 
pályatervezéssel kapcsolatban 

Jelen értekezés a pályatervezésnek egy eddig nem használt módját taglalja. 
Célom egy olyan eljárás létrehozása, mely a rendszer lokalizációs hibájából és egy 
előre meghatározott maximális lokalizációs hibából (MLEF) kiindulva az általam 
létrehozott navigációs területen belül egy idő-optimális végrehajtási útvonalat 
eredményez. A pályatervezés sarkalatos kérdései, hogy a mérési rendszer megadott 
hibájával, egy ismert marker-elrendezés mellett: 

 Létezik-e útvonal a kiindulási- és célkoordináták között?  
 Amennyiben nem létezik, annak mi az oka?  
 Amennyiben több útvonal is létezik, melyik közülük a minimális 

bonyolultságú, a legbiztonságosabb, és a közel idő-optimális?   

II.4. A célkitűzések összefoglalása 

 A célkitűzések összefoglalása megfelel az előzőekben (lásd I.1. fejezet) leírt,  négy 
témakörnek, melyeknek pontokba foglalása a következő: 

i. Egy adott munkaterületen, adott mérőfejjel és markerelrendezéssel a 
pontos biztonsági zóna határainak megállapítása.  

ii. A biztonsági zóna alapján egy navigációs terület (NA) meghatározása, 
ahol a mobilrobot akadálymentesen és biztonságosan mozoghat az adott 
marker és mérőfej konfigurációval.  

iii. A biztonságos NA-n belül egy gráf-térkép létrehozása, ami az általam 
felállított súlyozási rendszer segítségével lehetővé teszi a minimális 
bonyolultságú útvonal kiválasztását. 

iv. A kiválasztott minimális bonyolultságú útvonalra ráilleszteni olyan 
végleges útvonalat, amely maximálisan figyelembe veszi a biztonságot és 
mellőzi a mobilrobot „rángós” mozgását és extrém gyorsulásait.  

Az előzőekben megfogalmazott célok megvalósítására a BMGE IIT tanszéke 
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nyújtott megfelelő laboratóriumi felszerelést és lehetőséget arra, hogy MATLAB 
környezetben kifejlesszek egy számítási és szimulációs rendszert, melynek 
segítségével igazolhatom téziseimet. 

 

III. A mobilrobotokkal kapcsolatos kutatások 
jelentősége 

Az önállóan navigáló mobilrobotokkal foglalkozó tudományág több 
szempontból is nagy jelentőséggel bír a modern műszaki tudományok területén. A 
tudományág magját az újonnan definiált mechatronikai tudományokban foglalhatjuk 
össze, hiszen egy mobilrobot ötvözi magában a gépészetet (járószerkezetek, 
manipulátorok tervezése, fejlesztése), az elektrotechnikát / elektronikát 
(járószerkezetek meghajtása, érzékelők / aktuátorok működtetése), az informatikát 
(processzorok és kiszolgáló áramköreinek megtervezése, felprogramozása) és az 
irányítástechnikát (a pozícionálást, pályatervezést, viselkedést, öntanulást irányító 
algoritmusok megtervezése).  

Az önállóan navigáló mobil ágensekkel kapcsolatos kutatások első szakaszát 
nevezhetnénk úgy, hogy a tervezők egy kerekeken guruló számítógépet alkottak. 
Arra azonban nagyon gyorsan fény derült, hogy ez kevés, a kutatásoknak egyéb 
irányokba is ki kell terjedniük. Egy önállóan közlekedő mobilrobotnak csak egy 
része lehet a kerekeken guruló számítógép. Ezen kívül tudnia kell felismerni 
környezetének néhány jellegzetes fizikai tulajdonságát (akadályok), mintát venni a 
környezetről, a minta alapján alakokat azonosítani, tapasztalatot gyűjteni és ezek 
alapján „tanulni”, térképet készíteni, navigálni, útvonalat tervezni. Ha ezekhez 
hozzáadjuk a kognitív tudományokat, akkor a robot intelligens viselkedését kapjuk 
eredményül.  

A mobilrobot kutatások második szakasza arra irányult/irányul, hogy intelligens 
ágenseket hozzunk létre. Ha az első szakasz eredménye az önállóan közlekedő 
mobilrobot, akkor mondhatjuk azt, hogy a második szakasz végeredménye 
csoportban dolgozó olyan önálló ágensek együttese, melyek központi vagy 
disztributív irányítás alatt állnak és próbálják „utánozni” az emberi viselkedés 
jellegzetességeit. Itt már a robotirányítás szempontjából a mesterséges intelligencia 
kérdései kerülnek előtérbe. Az első és második szakasz egymásra épül, és 
hierarchikus rendet alkot.  

A mobilrobotok leggyakoribb alkalmazási területei:  
 Szállítási és felügyeleti feladatokkal kapcsolatos alkalmazások (általában 

az emberekre/élőlényre veszélyes környezetekben), de gyakran 
megtaláljuk a mobilrobotokat a kültéri biztonsági feladatok (PatrolBot) 
ellátásában [1] vagy raktárházakban, ahol áruszállítási feladatokat látnak 
el. 

 Háztartásbeli alkalmazások: ahol takarítási feladatok (ROOMBA) 
ellátásában [2] vagy kültéri kertészeti feladatok ellátásában vesznek részt 
(Husqvarna automowner). 

 Szórakoztatóipari alkalmazások: Sony-Aibo vagy a Honda P3 
„emberszabású” robotja.  

 Ismeretlen területek feltérképezése, felfedezése: területfeltáró robotok, 
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melyek a tengerek mélyén vagy távoli ismeretlen bolygókon (Marsjáró) 
térképezik fel az ismeretlen területeket. Hasonlóak a hadsereg 
„szolgálatában” álló (PackBot, Afganisztán, 2001) mobilrobotok [3] vagy 
a DARPA cég által kifejlesztett MAV4 [4] és GDSR5 mobilrobotok [5], 
melyeket a csatatér felderítésére használtak.  

 Egészségügyi alkalmazások: Erre egy jó példa a floridai Osceola Megyei 
Kórház, ahol 2006. augusztusától dolgozik az Aethon Inc. „automatizált 
küldöncrendszere”, mely három (TUG) típusú mobilrobotból áll [7]. Az 
egyik legújabb egészségügyi robot, az iBOT [8] kerekesszék, amely a 
beépített fejlett giroszkópos érzékelés és vezérlés alapján, két keréken 
egyensúlyozva képes nagy sebességgel haladni, és bonyolult 
akadályokon, akár lépcsőn is keresztülhaladni. Az egészségügy számára 
nem ismeretlenek a miniatürizált mikro- illetve nanoméretű 
mobilrobotok sem. Ennek egyik jó példája az ausztráliai Monash 
Egyetemen kifejlesztett mikro mobilrobot, amely a tervek szerint 2009-
ben képes lesz az emberi artériákban, illetve az emésztőrendszerben 
mozogni. Távirányítással működne és képes lenne kisebb beavatkozások 
elvégzésére is [9]. 

Mindezek az alkalmazások elég indokot szolgáltatnak arra, hogy a 
mobilrobotokkal, mint önálló ágensekkel kapcsolatos kutatásokat tovább folytassuk 
és fejlesszük. 

III.1. A mobilrobot-kutatások rövid történelmi 
áttekintése és jövőbeli kutatási lehetőségek 

A mobilrobotokkal kapcsolatos kutatások rövid áttekintését a hatvanas évek 
végétől kezdem. 

Igaz, ha történelmileg visszatekintünk, léteztek már az említett időszak előtt is 
mozgó platformon működő robotok (lásd az irodalomban feltüntetett [6] címet, ahol 
elolvasható, az i.e. 270-ben, CTESIBUS által összeállított „szerkezettől”, egészen 
napjainkig, a 2004-es humanoid ROBOSAPIENS, robotig a robotok története). 

Az első, úgymond intelligens szenzorrendszerrel ellátott mobilis-robot 1969-ben 
készült el a Stanfordi Egyetemen, Nils Nilsson [10] kutatási munkája eredményeként. 
A robot a SHAKEY nevet kapta és a kor akkori legmodernebb érzékelőivel volt 
ellátva, mint pl.: kamera, vizuális érzékelők-keresők és bináris tapintó érzékelők. Ez 
volt az első mobilrobot, amely a vezérlési feladatokat mesterséges intelligencia 
segítségével oldotta meg. A mobilrobot pályatervezéssel kapcsolatos feladata egy 
irodaépületben való, ütközésmentes közlekedés volt.  

Pár évvel később, a hetvenes évek közepén fejlesztették ki a JPL6 
laboratóriumban az első holdjárót, amely a LUNAR Rover nevet kapta [11]. Ezt a 
mobilrobotot főleg ismeretlen környezetben való navigálásra tervezték. A robot a 
körülötte lévő környezetet három kategóriába sorolta: átjárható, nem átjárható és 
ismeretlen. Ismereteim szerint ez volt az első ún. terület-feltáró robot és valószínűleg 

                                                           
4 Micro Air Vehicles 
5 General Dynamics Sentinel Robots 
6 Jet Propulsion Laboratory 
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szintén az első, mely már lézeres keresőt is használt. A mobilroboton megtalálható 
további érzékelők: a TV-kamera és a tapintó érzékelők voltak.  

A hetvenes évek végén H. Moravec a stanfordi AIL7 laboratóriumban 
kifejlesztette a CART nevű mobilrobotot [12]. A robot a tetején lévő kamera 
segítségével képes volt követni az útfestésen lévő fehér vonalat. A kamera a robot 
tetején egy sínre volt rögzítve. Különböző kameraállásból felvételeket készített az 
előtte lévő objektumokról, majd a képfeldolgozási eszközök segítségével, kiértékelve 
ezeket a felvételeket, a következő feladatokat végezte el: módosította pályáját a fehér 
vonalhoz képest, megállapította van-e akadály az útjában, ha volt akadály, akkor 
megmérte az akadály és a platform közti távolságot (különböző kameraállások), majd 
utasítást adott az akadály kikerülésére.  

Az 1994-es évben a CMU Robotics Institute előállított egy 6 lábú lépegető 
robotot, amely a DANTE II névre „hallgatott”. A robot feladata vulkáni gáz-minta 
gyűjtése volt az alaszkai Mt. Spurr vulkán belsejéből.  

A továbbiakban, 1997-ben a NASA megalkotta mars-járóját a Sojourner rover-t, 
[13] amelynek feladata a távoli bolygó felszínéről felvételek készítése és ezek földre 
küldése volt. A mars-járó tervezésében és a tervezési munkák koordinálásában részt 
vett egy magyar származású tudós is, prof. Dr. Bejczy K. Antal, aki jelenleg a 
JPL/CALTECH egyetem nyugdíjas professzora. A későbbiekben a NASA további 
fejlesztései a mars-járók területén a SPIRIT és az OPPORTUNITY nevű „felfedező” 
robot volt [14], mely víz után kutatva a bolygó talaját vizsgálta. 

Még az 1997-es évben a HONDA közszemlére bocsátotta a P3-as nevezetű 
„emberszabású” robotját, amit azután 2003-ban publikáltak a fejlesztők [15].  

A mobilrobotokkal kapcsolatban a jövőbeli kutatások irányelvei lehetnek:  
 a szenzortechnika és algoritmika fejlesztése: kognitív rendszerek 

létrehozása (emberközeli tulajdonságokkal ellátott robotok),  
 a multi-ágensű rendszerek fejlesztése (kooperáló robotok, 

robottársadalom) és nézetem szerint ide sorolnám még az ön- vagy 
egymást megjavító robotok létrehozását is,  

 miniatürizáció: minél kisebb helyen, minél pontosabb beavatkozásra 
képes robotok, manipulátorok létrehozása (mikro- és nanoméretű 
mobilrobotok, emberi testben közlekedő és kisebb beavatkozásokra is 
képes robotok, sejtbeültetésre is képes manipulátorok), 

 felfedezés, kutatás: extrém körülmények között is kiválóan működő ún. 
felfedező robotok fejlesztése (űrrobotika, mélytengeri kutatások, 
vulkánok),  

 szórakoztatóipar, szolgáltatás: robot futballbajnokság, háztartásbeli 
robotok, egészségügyben, raktárházakban, …, egyre szélesebb körű 
kihasználtság.  

 
 

                                                           
7 Artificial Intelligence Laboratory 
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IV. Lokalizáció 

Definíció: A lokalizáció a mobilrobot pozíciójának meghatározása egy globális 
referenciaponthoz képest. 

IV.1. A Mobilrobotok helymeghatározásával 
kapcsolatos kutatások áttekintése 

 A mobilrobotok helymeghatározásával kapcsolatos kutatásokat az előző 
fejezetben említett SHAKEY mobilrobot megjelenéséhez lehet kapcsolni. Ez volt az 
első vizuális szenzorrendszerrel ellátott mobilrobot, amelyben az említett 
szenzorrendszer feladata főleg a helymeghatározással -több ponttól való 
távolságmérés- volt kapcsolatos. Az alkalmazott algoritmusok a mobilrobot 
szenzorrendszerére épültek. Ahogy fejlődött a szenzorrendszerekkel kapcsolatos 
technológia, az algoritmusok is úgy változtak. Az algoritmusokkal kapcsolatban 
jelenleg azok az elvárásaink, hogy univerzálisak legyenek, vagyis minimális 
változtatással használhatóak legyenek a legtöbb szenzorrendszerre és minél jobban 
kezeljék a mérésnél fellépő bizonytalanságot (pontatlanságot). Éppen ezért ebben a 
fejezetben áttekintem a mobilrobot-pozicionálásban leggyakrabban használatos 
szenzorrendszereket és lokalizációs módszereket, de nem hagyhatóak ki a 
legalapvetőbb lokalizációs eljárások sem.  

 A mobilrobotok pozicionálására használatos érzékelők két nagy csoportra 
oszthatók: belső és külső érzékelőkre. Az érzékelőkkel kapcsolatos további felosztás 
a IV.1-1. Táblázatban látható.  
 

 Érzékelő  Kiértékelt jellemzők Lokalizációs eljárás 

Gyorsulásmérő  F=m*a, rugó nyúlása 
(Inercia jellemzők) 

Odometria  
Inkrementális/abszolút 
kódadók, kiinduló és 

aktuális kód. 

Giroszkóp  Szöggyorsulás 
(Inercia jellemzők) 

Belső 
érzékelők 

Iránytű  Orientáció 

Relatív** pozicionálás 
(nincsenek markerek) 

Tapintó 
érzékelők* mikrokapcsolók 0/1 kimenet Vészkapcsolók 

Szonár 
(Ultrahang) 

Visszavert hanghullám 
TOF, fázis, amplitúdó 

[Hz] 

Relatív/Abszolút 
pozicionálás, természetes 

marker 

Radar Visszavert rádióhullám 
[MHz] 

Abszolút pozicionálás, 
természetes marker 

Külső 
érzékelők 

Hangfrekvenciás 
érzékelő 

GPS 3műholdról rádióhullám 
kiértékelése [GHz] 

Abszolút pozicionálás, 
mesterséges marker 

                                                           
** A relatív, ill. abszolút pozicionálást az irodalomban gyakran megtalálhatjuk lokális, ill. globális pozicionálás 
címszavak alatt is.   
* Valójában a külső érzékelők is még két csoportra oszthatók: érintkezős (tapintó érzékelő), és nem érintkezős (az 
összes többi) érzékelőkre. 
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Lézer  
(Lidar) 

Visszavert lézerfény 
(TOF, fáziseltolás), 
háromszögelés, (3later, 
3angular) 

Abszolút pozicionálás, 
természetes/mesterséges 
marker, modell illesztés 

Fény-érzékelők 

Infrafény 

Infravörös fény, 
visszavert fény erőssége 
(strukturált, nem 
strukturált) 

Abszolút pozicionálás, 
természetes/mesterséges 

marker 

 

Vizuális 
érzékelők 

Kamera 
 

Képfeldolgozó eljárások 
(aktív fókuszálás, sztereo-
kamera, bi-fókusz…) 

Abszolút pozicionálás, 
modell illesztés 

IV.1-1. Táblázat: A mobilrobotoknál használatos érzékelők.  
 
 Már a táblázatból is láthatjuk, hogy a pozicionálási eljárásokat két nagy 
csoportra oszthatjuk: abszolút és a relatív pozicionálásra. Általánosan elmondható, 
hogy a relatív pozicionálási eljárások általában a belső érzékelőktől kapott adatok 
alapján dolgoznak (odometria), míg az abszolút pozicionálásban többnyire a külső 
érzékelők adatai számítanak. Az abszolút pozicionálási eljárások a mérések 
szempontjából még tovább oszthatóak:  

 Aktív jelzés (Active Beacon): három vagy több ismert pozíciójú fény-, lézer- 
vagy rádióhullám-forrás terjedésének irányából számoljuk ki a pozíciónkat a 
mobilrobot fedélzetén található vevő segítségével. Két nagy csoportját 
ismerjük az ilyenfajta pozicionálási eljárásnak: trilateráció, trianguláció. 

 Markeres pozicionálási eljárások:   
 Mesterséges markerektől mért távolságok. Három vagy több ismert 

pozíciójú marker segítségével, trilaterációval vagy triangulációval, 
állapítjuk meg pozíciónkat. 

 Természetes markerektől mért távolságok illetve szögek segítségével 
számoljuk ki aktuális helyzetünket (a környezet, de minimálisan a 
természetes markerek (fa, sziklacsúcs) pozíciója ismert). 

 Modell-illesztéses módszer: az érzékelők adataiból összeállított valós 
környezet (érzékelt térkép) modelljét, és a környezet apriori ismert 
matematikai modelljének (geometriai térkép) illesztését végzi el. 

A modell-illesztéssel kapcsolatban a környezet vagy munkaterület leírásánál 
általában két jellegzetes matematikai modellt használnak, a metrikus- (geometriai) és 
a topológiai világmodellt. A metrikus (geometriai) világmodell általában a 
munkaterületet a rajta elhelyezkedő akadályokkal együtt, poligonos alakban 
ábrázolja, míg a topológiai modell gráfos alakban, ahol csomópontok és élek 
találhatók. Mindkét világmodellnek megvannak az előnyei, ill. hátrányai. Pár 
topológiai világmodell-előny a metrikussal szemben: 

 Egyszerűbb térképkészítés (nincs szükség a geometriai modellek, -
poligonok-, pontos méreteire). 

 A pályatervezés egy gráfon belüli keresési eljárásra redukálódik. 
Ennek megfelelően a metrikus modell előnye a topológiaival szemben a 

pontosság. Figyelembe véve a két világmodell ábrázolási lehetőségeit, napjainkban 
általában a hibrid (topológiai-metrikus) világmodelleket alkalmazzák. 

IV.2. A lokalizációs módszerek áttekintése 

A modell-illesztéses módszernél maradva, itt általában lézer-szkenneres vagy 
kamerás érzékelőket használnak. Mindkét esetben általában egy előre beszkennelt 
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vagy bejátszott kameraképet hasonlítunk össze az aktuálisan felvett képpel. Ezek az 
illesztéses technikák két nagy csoportra oszthatók: jellegzetességeken alapuló 
illesztések vagy fel nem dolgozott (nyers) adatokon alapuló illesztések. Az első 
esetben kiragadjuk a környezetből a munkaterület jellegzetes geometriai alakjait és 
összehasonlítjuk azokat a már létező struktúránkkal [16], [17]. Ehhez természetesen 
szükséges a munkaterület metrikus modellje.  

Napjainkban a második legelterjedtebb módszer a nyers képadatok 
összehasonlításán alapul. Az ilyen módszerek a már előre megszerzett pozíció-
adatok pontosítására használatosak, [18], [19] és nem a globális lokalizációra. 
Általában az odometriával (Dead Reckoning eljárásokkal) megszerzett adatok 
pontosítására és igazolására szolgálnak, mint ahogy az látható pl. a [22]-ben. Ebben a 
cikkben geometriai primitívák (szakaszok, egyenesek) illesztésével találkozhatunk, 
2D-s illetve 3D-s környezetben. Mint minden összehasonlításnál, itt is egy modellt 
hasonlítunk össze az aktuálisan felvett képpel, vagyis ennek primitíváival. A 
képalkotás eszköze egy ipari kamera. A folyamatban a klasszikus négy-lépéses 
megközelítés használatos: kép készítése, jellegzetességek kiragadása, kép és modell 
jellegzetességek illesztése, kamera pozíciójának számolása. A cikk újdonsága, hogy 
a modell és az aktuálisan felvett kamerakép jellegzetességeinek 
keresésénél/illesztésénél egy speciális három-szintes módszert alkalmaz, ami 
meggyorsítja a műveletet. Az első szinten virtuálisan felosztja a munkateret és ezzel 
csökkenti a keresési tartományt a kamera szemszögéből látható, illetve nem látható 
élekre. (Ez megtalálható máshol is lásd, [23].) Továbbá definiálja a geometriai 
primitívákat és illesztéseket, mind 2D, mind 3D modellre, majd a harmadik szinten 
több hipotézis alapján számolja ki a kamera pozícióját, és ezekből kiválasztja a 
legmegfelelőbbet. Ez azt jelenti, hogy az első szint segítségével az illesztési feladat 
felgyorsul, hiszen csökkentett térben kell keresni. Viszont a második és a harmadik 
szint számolási költsége nagyobb, hiszen több hipotézis segítségével is kiszámolja a 
kamera pozícióját, majd egy hibafüggvényt is kell generálni, amelynek segítségével 
eldönti, melyik hipotézis eredményét vegye figyelembe. A cikk újdonsága, hogy 3D-
s környezetben is dolgozik és a pozícionálási pontosság is nagy. Továbbá, hogy 
figyelembe vette azt a tényt, hogy a kamerasík nem minden esetben zár be 
derékszöget a felvett képsík normálisával, ami az eddigi kamerás módszereknél 
evidensnek bizonyult.    

A globális lokalizációra használt technikával találkozunk a [20]-ban, ahol az 
összehasonlítási algoritmus már tartalmazza a lokalizációs algoritmust is. Az APR8 
illesztési technikát mutatja be a [21], ahol kiválasztják az ún. horgonypontokat -amik 
lehetnek sarkak, élek (oldalak szélei), virtuális élek (egyes oldalak 
meghosszabbításainak metszéspontjai). Majd elkészítik a horgonypontok gráfját és 
ezek után egy gyors gráfbeli keresési mechanizmus találja meg a megfelelő 
kapcsolatokat az előre ismert kép alapján (modell) elkészült gráf és az aktuális 
szkenneléssel készített gráf között. A módszer gyors és alkalmas az abszolút 
lokalizációra. Hátránya, hogy nem végrehajtható, ha nem áll rendelkezésre a 
megfelelő mennyiségű horgonypont.  

 Továbbhaladva a pozicionálási eljárásokban, röviden áttekintem a marker-alapú 
pozicionálási eljárásokkal kapcsolatos kutatásokat. Ezek a kutatások általában 
távolságmérésen és szögek mérésén alapulnak. A helymeghatározás, a mobilrobot 
több ismert ponttól (markerek) való távolságának meghatározása vagy az ismert 
pontok és a mobilrobot pozíciója közötti szögek megmérése alapján történik. Az első 

                                                           
8 Anchor Point Relation - Horgonypontok egymáshoz képesti viszonyai. 
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eset trilateráció, a második trianguláció néven vált ismertté a szakirodalomban.  
A trilaterációnál három vagy több jeladó (amit más néven nevezhetünk aktív 

markernek – jeladónak, pl.: fényforrások, hangforrások, rádióhullám források, …) 
található ismert helyen a munkaterületen, a vevőkészülék pedig a mobilrobot 
fedélzetén van. Természetesen ez fordítva is fellelhető, amikor az adókészülék van a 
mobilrobot fedélzetén, a vevőkészülékek pedig ismert helyeken a munkaterületen. A 
távolságok kiszámolására általában a TOF9 repülési idő  módszere használatos.   

A triangulációnál szintén három vagy több adókészüléket helyezünk el ismert 
helyeken a környezetben, a mobilrobot fedélzetén pedig egy forgófejes vevőkészülék 
(érzékelő) található. Alapállásban a forgófej a mobilrobot orientációjával megegyező 
irányban van. A mérésnél a forgófej először az első jelforrásra irányul, majd 
megállapítja a szöget az orientáció és az első jelforrás között. A folyamat így 
folytatódik a második, majd a harmadik jelforrással kapcsolatban is. A három szög, 
és az ismert jelforrás pozíciók segítségével kiszámolható a mobilrobot x, y pozíciója 
és a θ orientációja is. Az előbb említett módszerek az irodalomban először 
Borenstein és Koren neve alatt jelentek meg [24], akik a gyakorlatban is először 
alkalmazták őket.  Mindjárt ki is derültek az első nehézségek, mint pl.: nagy 
távolságokra erős adókészülékekre van szükség, fennáll a veszélye az 
interferenciának, …stb. Mindezeket természetesen a továbbiakban a 
szenzorrendszerek fejlődésével/fejlesztésével próbálják kiküszöbölni. A triangulációs 
módszerek a továbbiakban feloszthatók: forgó adófej, álló (stacionárius) vevőfej, 
ennek a fordítottja, vagy forgó adófej, forgó vevőfej típusokra. A 
triangulációval/trilaterációval kapcsolatban további felmerülő kérdések a következők 
lehetnek: mint minden mérésnél, itt is felvetődik a bizonytalansági tényezőTez_1 
nagysága. Ezzel kapcsolatban máris felmerül a kérdés, hogy hány pontos 
triangulációt/trilaterációt érdemes folytatni, milyen legyen a markerek 
elhelyezkedése, … és így tovább folytathatnánk a kérdések sorozatát. Érdekes lehet 
továbbá, hogy mégis miért használják ezt a módszert, ha egyszer ennyi a kérdés 
körülötte. A válasz egyszerű. Költségkímélő, könnyen felszerelhető, kis számolási 
igényű és aránylag pontos pozicionálási eljárás. A markeres pozicionálással 
kapcsolatos kutatásokat ezek a kérdések ösztönzik.  

A hárompontos triangulációval kapcsolatban Cohen és Koss végzett kutatásokat 
[25], nem mást, mint különböző algoritmusok analízisét, melyek a hárompontos 
triangulációból számolták ki a mobilrobot aktuális pozícióját. Az analízisek 
eredménye röviden összefoglalva a következő: 

 A geometriai triangulációs módszer elfogadható eredményt hoz, ha a 
mobilrobot a három pontot (aktív markerek/adók) összekötő háromszög 
belsejében helyezkedik el. 

 Nagy hibát eredményez, ha a mobilrobot és a markerek egy egyenesen 
fekszenek. 

 A Newton-Raphson módszer nem működik, ha a mobilrobot induló 
pozíciója a méréshatár közelében van.  

 A távolságkörök metszéspontjai módszernél a pontosabb mérések 
érdekében a 45 foknál nagyobb szögeket kétfelé, 90 foknál nagyobb 
szögeket legalább 3 felé kellene osztani (távolságkör = marker és 
mobilrobot közti távolság, szögek = marker(i), mobilrobot, marker(i+1) 
közti szög. A mérésekkel és módszerekkel kapcsolatos eredmények 

                                                           
9 Time-of-Flight 
Tez_1 A továbbiakban az értekezés első tézispontja foglalkozik bővebben ezzel a kérdéssel, majd részben igazolja 
is a [25]-ben leírt analízis eredményeit. 
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megtalálhatók a 4. Függelék, F4-1. Táblázatában is.) 
Háromnál több markeres triangulációhoz fejlesztett ki algoritmust Betke és 

Gurvits [26]. Az algoritmusnak a pozícióbecslő nevet adták. Az algoritmus a 
koszinusz tétel és egy egyenletrendszer segítségével dolgozott. Működőképes is volt 
két speciális esetet kivéve:  

 ha a markerek ugyanazon a köríven helyezkedtek el, 
 ha a markerek egy egyenesen voltak.  

Az algoritmussal egy szimulációt is végeztek, melynek eredménye szintén az 
említett irodalomban található. A szimuláció során egy 10x10 [m]-es munkaterületen 
20 markert helyeztek el (véletlenszerűen) és az algoritmus segítségével számolták ki 
a robot pozícióját. Az algoritmus 19 pozícióbecslést eredményezett, melyből kettő 
nagyon rossz eredménnyel végződött (majdnem 1[m]-es tévedés). Miután az ezekhez 
tartozó markereket kizárták a mérésből, egy közepesnek mondható eredményt kaptak 
(kb. 20[cm]-s tévedés). Az algoritmus tovább zárta ki a legrosszabb méréseket adó 
markereket, míg eljutott a végleges pozíció-becsléshez, mely az adott 
mérőrendszernél 7-8[cm]-es hibával dolgozott. Ez alapozhatta meg a későbbiekben 
használatos szűrő algoritmusokat (pl.: EKF, Bayes), melyek mindjárt a mérések 
elvégzése után kizárták az óriási hibákkal járókat.   
 A relatív lokalizációs eljárással kapott mérések eredményeit (de a relatív és az 
abszolút eljárással kapott mérési eredmények fuzionálásánál is) általában Kálmán 
Szűrő (vagy Bővített Kálmán Szűrő - EKF) segítségével pontosítják. Az [27]-ban egy 
példát találunk arra, hogyan illesszük a lokális mérések által kapott adatokat Bővített 
Kálmán Szűrő segítségével a munkaterületről már meglévő a-priori, globális 
térképbe. A cikkben különböző hipotézisek alapján a munkaterületen végzett lokális 
mérések (általában relatív pozicionálással kapott mérések) 
eredményeit/jellegzetességeit hasonlítja össze egy globális térkép/modell 
jellegzetességeivel. A lokális és a globális jellegzetességek párba illesztésénél a 
szerző a klasszikus fa-struktúrát alkalmazta. A fának p szintje és m+1 ága van, ahol p 
a lokális mérések száma, m pedig a globális modellben lévő jellemzők száma.  
 Egy rövid példa: A mobilrobot a lokális környezetében megméri egy fal  
hosszát, melynek eredménye egy szakasz lesz. li, (i=<1..p>) keresi a globális 
modellben ennek megfelelőjét, gj, (j=<1..m>}) és ha megegyeznek, párba állítja őket 
pij={li,gj}. A megfelelő párokat halmazba  Sh={{l1,gj1}{l2,gj2}..{lp,gjp}} foglalja, majd 
a hipotézisek és az EKF alkalmazása után meghatározza a robot pozícióját. Ez az 
eljárás jól alkalmazható akkor is, ha nincs semmilyen előzetes információnk a robot 
helyzetéről.  

A relatív pozicionálás jelentőségére láthatunk egy nagyon jó példát az [28]-ben. 
Ebben a cikkben az üvegszálas háromtengelyes giroszkóp és az odometria által 
szolgáltatott adatok fuzzy logika segítségével (ahol a szerzők két saját szabály alapján 
dolgoztak) történő fuzionálásáról van szó. Az eljárás főleg lejtős és göröngyös 
terepen közlekedő mobilrobotok esetében alkalmazható nagyon jól, ugyanis 
maximálisan figyelembe veszi a pozicionálásnál a mobilrobot vízszintestől eltérő 
helyzetét. A mobilrobot pozícióját a kerekeknél lévő inkrementális kódadó és az 
üvegszálas giroszkóp adatai alapján állapítja meg, miután tisztázva lett a mobilrobot 
vízszintes helyzettől való eltérése. Az x irányba lévő adatokat a kódadó szolgáltatja, 
az y irány és az orientáció a giroszkóp adataiból lett kiszámolva. A mobilrobot 
billenését korrigáló és a pozicionáló algoritmus is fuzzy logikán alapul és a FLEXnav 
nevet viseli.   

Végezetül megemlítenék a mobilrobotokkal kapcsolatos két jellegzetes 
lokalizációs módszert, a Monte Carlo és a Markov féle módszereket [29]. 
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Markov féle pozicionálás: A mobilrobot pozíciójának megbecslése 
valószínűség-eloszlás segítségével a munkaterület minden egyes lehetséges 
pontjában. Az egyes pontokhoz (l), ún. valószínűség-függvényt (Bel(l)) rendel, 
melynek értéke:  

  ha ismert a robot pontos pozíciója (l): 
⎩
⎨
⎧

≠
=

=
;0
;1

)(
llha
llha

lBel  (4.2.1); 

 ha ismeretlen a robot pozíciója: az eloszlás tükrözi a legvalószínűbb 
pozíciót.  

A mozgásban lévő mobilrobot valószínűség-függvényének számolása a 
mozgásmodell P(l|l’,m) hozzárendelése után a következőképpen alakul:  

 

∫= ;')'().,'|()( dllBelmllPlBel   (4.2.2); 

ahol l a keresendő helyzet, m a mozgás-parancs, l’ pedig a mozgás-parancs előtti 
pozíció. 
 A továbbiakban még ebbe az egyenletbe belekerülnek a szenzoroktól kapott 
adatok, amik állandóan frissítik a valószínűség-függvényt. Bevezetődik egy mérési 
modell P(o|l’), amely egy adott pozícióból o megadja annak a valószínűségét, hogy a 
robot az l’ pozícióban van. Ezek után már a Bel(l), a Bayes szabályok 
felhasználásával kerül frissítődik: 

);'().'|(.)( lBelloPlBel α=   (4.2.3); 
 ahol α normalizációs faktor, mely bebiztosítja, hogy Bel(l) 1-hez tartson.  
A Markov féle módszer egy matematikai keretet ad a lokalizációs problémák 
megoldására, viszont be kell ismernünk, hogy hatékony használata nem könnyű 
feladat.  

A Monte Carlo módszer: A módszer az előzőekben levezetett Markov 
módszerből indul ki, csak abban különbözik tőle, hogy az előzőekben számolt 
végtelen valószínűség-eloszlás helyett N mintán vett eloszlást tárgyal [30]. A minták 
a robot pozícióját (li) és súlyozást (pi) tartalmaznak (si={li,pi}; i=<1..N>). A 
súlyozás a mobilrobot li pontban való elhelyezkedésének valószínűségét tartalmazza, 
vagyis pi≈Bel(li). A továbbiakban ehhez a valószínűséghez hozzárendelhető:  
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i
ip    (4.2.4); 

Mozgás közbeni mintavételezéskor az új minták halmaza S az előzőekből S’ 
generálódik. A mozgásmodell ugyanaz, mint az előző esetben volt. Az új minta {l, 
p’} az S-be kerül, úgy, hogy az l véletlenszerűen van megállapítva a P(l|l’m)-ből. A 
mozgásmodell figyelembe veszi a mobilrobot csúszásából, a hosszanti- és a forgó 
mozgásból származó hibákat is. Ahogy a megfigyelési (mérési) pozícióból (P(o|l’)) 
az érzékelők összesített adatai rendelkezésre állnak, a minták súlyozása is frissül 
(átsúlyozás). Vagyis, ismert az előző minta {l’, p’} és a mérési pozícióból kapott 
adatok, akkor az új súlyozás: p=α.P(o|l’).p’. Ahol α ismét a normalizációs faktor. 
Az új súlyozás bekerül az S’, ahol a valószínűségi eloszlást adja. Az új mintahalmaz 
(S) alapjául szolgál majd ez az S’. A továbbiakban az S’-ből véletlenszerűen 
választódnak ki az új minták si={li, pi}∈S’. A Monte Carlo módszer egyik érdekes 
tulajdonsága, hogy a minták nagysága dinamikusan változtatható.  

Az itt leírt eljárások mindegyike valamilyen pozícióbecslést végez, amely 
becslés a mérőberendezés hibájából indul ki, majd különböző szűrőket (EKF, Bayes, 
Markov) használva, megbecsüli a mobilrobot lehetséges helyzetét. Ezek a 
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számolások, annak ellenére, hogy feltételezik a munkaterület előzetes ismeretét, 
általában „on line” rendszerben használatosak és jelentősen csökkenthetik az 
ágens(ek) sebességét. Az általam kifejlesztett lokalizációs eljárás szintén feltételezi a 
munkaterület és a mérőberendezés paramétereinek apriori ismeretét, de ezekből az 
adatokból már pontosan meg tudja határozni a munkaterület minden egyes pontjára 
vonatkozólag a várható bemérési hibát. Az előzetes számolások már „off line” 
elvégezhetők, És a „terepen” már nincs szükség semmi másra, mint a 
pozícióadatokra, amiből az algoritmus egyértelműen megmondja, hogy melyik 
markerpártól mérve kapjuk a legpontosabb mérést, és ez milyen hibával jár.    

IV.3. Relatív pozicionálás és 
matematikai összefüggései  

Ebben a fejezetben elsősorban az odometriával és az ultrahangos 
távolságméréssel kapcsolatos helymeghatározásokkal és a mérésnél keletkező hibák 
matematikai leírásával találkozunk. 

IV.3.1. Odometria  

Egy diszkrét mozgást végző mobilrobot abszolút (x) pozícióját -egyenlőre még 
hibamentes környezetet feltételezve-, a következőképpen számolhatjuk. 

 
∑=

i
i)(δx    (4.3.1) 

 
Ahol a δ(i)-k az egyes távolságvektorok.  
Egy ideális (hibamentes) analóg környezetben az x pozíció meghatározása 

ennek megfelelően a (dx/dt) sebességvektor segítségével történik.  
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x    (4.3.2) 

 
A mobilrobotok pozíciójának meghatározásában ezek a metódusok -az aránylag 

kedvezőtlen tulajdonságú hibák ellenére-, fontos szerepet játszanak.  

Az odometria hibái. Mint általában minden hibát, ezeket a hibákat is 
feloszthatjuk rendszeres (szisztematikus) és rendszertelen (sztochasztikus) hibákra. 
Ezek összefoglalása látható a IV.3.1-1. Táblázatban.   

 
RENDSZERES hibák RENDSZERTELEN hibák 
Különböző kerékátmérő Egyenetlen talaj 

A valós kerékátmérő különbözik a névlegestől Váratlan akadály a talajon 
A valós tengelytávolság különbözik a névlegestől 

Rossz kerék-geometria (összefutás/átmérő) 
Véges kódtárcsa felbontás 

Véges mintavételezés a kódolóról 

Kerékcsúszás: 
- csúszós padló 
- gyorsulás, kanyar 
- külső erőbehatás 
- a kerék és a padló érintkezése nem 

egyenletes,… 
IV.3.1-1. Táblázat: Az odometria rendszeres és rendszertelen hibái. 
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Az odometria hibáival kapcsolatban a további előnytelen tulajdonság, hogy a 

hibák sajnos kumulálódnak, vagyis a t(i) időben megállapított hibához hozzáadódik 

a t(i+1) –dik időben megállapított hiba ∑
∞

=

=
1

)( ;
i

ieredő ErrErr  így állandóan növekvő 

tendenciát mutatnak. Ennek szemléltetése a IV.3.1-2 ábrán látható.  
 

 

Mozgás iránya 

t

Lokalizációs hiba 
nagysága 

t0=0 t1 t2 t3 t4 

START 

IV.3.1-2. ábra. Növekvő odometriai hibák  

x→∞ 

 
 

Az odometria hibák megállapítása. A két legdominánsabb szisztematikus hiba 
matematikai kifejezése a következőképpen lehetséges [32]: 

• A különböző kerékátmérőből származó hiba: 
 

;
L

R
d D

DE =    (4.3.3) 

 
Ahol az R és L indexek a bal, illetve jobb kerék átmérőit jelzik.  
• A különböző tengelytávolságból származó hiba: 

 

;
névleges

valós
b b

bE =    (4.3.4) 

 
Ahol b a tengelytávolságot jelenti.  
A hibák mérését és ellenőrzését úgy végzik, hogy a mobilrobotot elindítják egy 

padlóra felrajzolt négyzet sarkából, járatják körbe a négyzeten és ellenőrzik a 
letérését a négyzetvonalról♦. A rendszertelen hibák mérése már ennél bonyolultabb, 
ezeket általában egy alkalmasan megválasztott változó szórásán (σ) keresztül 
határozzák meg. A jellegzetes odometriai hibákkal kapcsolatban létezik a hibák 
„nullázására” is. Pl.: egy körülbelül 34[cm] kerék-átmérőjű mobilrobotnál, 
általában 10[m]-ként nullázni kell(ene) az odometriából származó orientációs és 
pozicionálási hibákat [32].  

IV.3.2. Ultrahangos (szonár) mérések 

Az ultrahangos érzékelők széles körben használatosak a mobilrobotok beltéri 
                                                           
♦ Néhány konkrét berendezés tesztelési hibája látható az 1. Függelékben.  
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navigációjánál. Ugyanúgy használják mind a relatív, mind az abszolút 
pozicionálásnál is. Legelterjedtebb felhasználási területük a távolságmérés (kis 
távolságoknál) és a munkaterület „potenciál-térképének” elkészítése.  

Amennyiben az adó által kiadott ultrahang nem ütközik és egyenesen verődik 
vissza egy objektumról, akkor (ideális eset) a távolságot (d) a hangterjedés 
sebességéből (v) és a kimenő és visszavert hanghullám terjedési idejéből (t) a 
következőképpen tudjuk kiszámolni:  

 

;
2
1 vtd =    (4.3.5) 

 
Amennyiben átlépünk az ideális esetből a valós környezetbe, figyelembe kell 

venni, hogy a hanghullám különböző közegekben eltérően terjed. Ennek 
megfelelően a következő képletet lehet felírni [33]: 

 
];/[6,00 smTvv +=    (4.3.6) 

 
ahol v0=331[m/s],  és T a hőmérséklet 0C-ban. 
Ez sajnos még mindig csak megközelítő érték, ugyanis a hangsebesség függ a 

levegő sűrűségétől, nedvességétől és egyéb fizikai tényezőktől (köd, füst,…) is. Egy 
tipikus beltéri környezetben ezek a tényezők, amennyiben jelen vannak, durván 2%-
kal befolyásolják a méréseket, de ekkor még nem beszéltünk az interferenciáról. Az 
ún. hamis visszaverődések kiszűrésére különböző technikákat alkalmaznak az 
analóg és a digitális jeleket használó ultrahangos szenzoroknál is. Ezekre a 
technikákra az értekezés a továbbiakban nem tér ki, inkább a modellezés 
szempontjából fontosabb adó- vevőkészülék matematikai modelljét írja fel. A 
matematikai modellek gyártónként eltérhetnek, nehéz egy általános modellt felírni. 
A jelen matematikai modell egy széles körben elterjedt, ultrahangos érzéklelőre 
érvényes és a hullámfront (hR) jellegzetességét adja meg, egy szinuszosan 
kibocsátott jel esetén [34].  
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ahol a „d” távolságnak jóval nagyobbnak kell lennie, mint a2/λ (λ a 

hullámhossz). Az „a” az ultrahangos érzékelés sugarának nagysága és „α” az 
érzékelők síkjának orientációja. A t időre és az α-ra szabott feltételek: 

 
];/)sin2(,/)sin2[( vadvadt αα +−∈   (4.3.8) 

és  

;
2

||0 πα ≤<     (4.3.9) 

 
Amennyiben α=0 (az érzékelők síkfelülete és a mért felület párhuzamos), 

vagyis a hullámfront egyszerre hagyja el és verődik vissza az összes érzékelőbe, 

akkor az egész kifejezés az ún. delta funkcióval )2(
v
dt −δ  helyettesíthető, ami 

nagyban egyszerűsíti a számításokat. Derékszögű sarokban a távolság a 2d=l1+l2+l3 
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alapján számolható, lásd IV.3.2-1 b.) ábra.  
 

α 

Érzékelő 
síkja 

Fal

dFal 

dszonár 

A 

B 

IV.3.2-1. ábra 
A hanghullám visszaverődésének geometriája

l1 

l2 

d 

α

l3 

a.) 

b.) 

Amennyiben csak egy egyszerű ultrahangos egységet használunk és egy sima 
felületű objektumtól való távolságot szeretnénk megmérni, a távolsághiba általában 
jól modellezhető a normál eloszlás segítségével, de gyakran használatos a legkisebb 
négyzetek módszere vagy a Kálmán szűrő is. 

Mesterséges potenciálmezők. Az ultrahangos érzékelők másik nagy 
felhasználási lehetősége a munkaterület mesterséges potenciál-mezejének (UART) 
elkészítésében van. Ezekben az esetekben virtuális visszaható, (repulzív) erőkkel 
modelleztem a visszavert ultrahangot, amire egy jó példa látható az általam készített 
[35]-ben.  
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A (4.3.10)-ben leírt összefüggésekben kp egy pozitív erősítés, η egy konstans 

érték, l0 pedig a méréssel kapcsolatos küszöbölési távolságot adja meg. A (4.3.10) 
alapján készült mesterséges potenciálmező a IV.3.2-2 ábrán látható.  
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Akadály

X 

Y 

IV.3.2-2 ábra 
Egy munkaterület 2D-s modellje és a 

mesterséges potenciálmezeje 

Akadály 

 
 
A távolságmérés és a távolsághiba modellje a IV.3.2-3 ábrán látható. A 

matematikai leírás a (4.3.11)- ben található. A mobilrobot P0 kiinduló pozíciójában 
mért 8 érzékelőtől kapott távolságok az L0 vektorban, ];,..[ 0

8
0
10 DDL =  vannak. A Pj 

pozícióban az i-ik szenzortól mért távolság számolása:  
 

;8..1,cosˆ 0 =−= iDD ji
j

i βρ   (4.3.11) 
 

A Pj pozícióban mért távolságok vektora: ];,..[ 81
jj

j DDL
)))

= . 

A hibát, mint az eltérést a pontos ( j
iD~ ) és a „mért” értékek között, a 

következőképpen definiáltam: 
 

|;ˆ~| j
i

j
id DD −=ε    (4.3.12) 

 
Ez a hiba a modellben megfelelő súlyozással korrigálható, így a potenciálmező 

számolásához „kvázi” pontos távolságot kapok. A súlyozást a modellben a 
következőképpen valósítottam meg: 

 
;

2
jew j

ηρ−=    (4.3.13) 
 

ahol η egy pozitív koefficiens, és ρj pedig a IV.3.2-3 ábrán látható távolság.  
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IV.3.2-3 ábra 
Az ultrahangos távolságmérés modellje 

Az érzékelt 
objektum fala 

 
 

Összefoglalás az odometriával kapcsolatban. A relatív pozicionálással 
kapcsolatban leggyakrabban használt érzékelők az inercia erőkön alapuló érzékelők 
(gyorsulásmérők, giroszkópok) és az odometriával kapcsolatos érzékelők. A 
továbbiakban gyakran használatosak még az ultrahangos érzékelők is, de ezek már 
átnyúlnak az abszolút pozicionálási metódusokba is. A fentebb leírt matematikai 
összefüggések alapján megállapítható, hogy mind az odometria, mind az ultrahangos 
távolságmérések jól alkalmazhatóak rövid távolságok mérésére, a navigálásnál pedig 
inkább a beltéri alkalmazásoknál, ahol a talaj is megfelelően előkészített. Az 
odometria hibái aránylag nagyok (lásd a IV.3.1-1. Táblázatban összefoglalóan), de 
ennek ellenére megtalálhatóak szinte minden mobilrobotban (még a kültéri terepen 
járó mobilrobotokban is), általában a következő okok miatt:  

• Az odometriai mérések adatai a pontosabb és megbízhatóbb pozicionálás 
érdekében jól összevonhatóak az abszolút távolságmérésekből származó 
adatokkal. 

• Az odometriai mérések jól használhatóak két markeres mérés között (a 
markeres mérések után/alapján az odometria hibái nullázhatóak). 

• Néhány marker-kereséses algoritmus bizonyos pozíció-régiókhoz köti 
egyes markerek keresését, ezekben az esetekben a régiókon belüli 
pozíciókat általában az odometria segítségével állapítják meg. 

• Végül, de nem utolsó sorban, van amikor csak az odometriai mérésekre 
hagyatkozhatunk (pl.: nincs semmilyen előzetes ismeretünk a 
környezetről). 

 
Összefoglalás az ultrahangos mérésekkel kapcsolatban. Minden ultrahangos 

érzékelésnél elsődleges dolog, hogy homogén és jól belátható közegnek kellene 
lennie az érzékelő és az érzékelt tárgy (objektum) között. Az ultrahangos érzékelők 
fizikája szempontjából további fontos dolog a megfelelő hullámhossz megállapítása. 
Figyelembe véve a mért felület durvaságát (Fd), kétféle hullám-visszaverődésről 
beszélhetünk: 

1. λ << Fd, szórt (diffúz) hullámterjedési jelenség áll elő, mely a 
Lambert koszinusz törvénye alapján modellezhető, 

2. λ >> Fd, tükröződött hullámterjedés áll elő, mely a Snell törvény 
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segítségével modellezhető. 
A fentebb leírt példákban a leggyakrabban használatos „polaroid” típusú 

ultrahangos érzékelő adta a modell alapját, melynél a hullámhossz, λ≈7[mm]. 
(Egyébként a legtöbb beltéri navigációs berendezésnél érvényes a 2. pontban 
megadott hullámterjedés, vagyis: λ >> Fd.) A továbbiakban figyelembe kell 
vennünk, hogy az ultrahangos berendezések hullámfrontja nem fókuszált (nem úgy 
mint az optikai távolságmérésnél), ezért ugyanaz a hullámfront egy ferde mért 
felülettől -attól függően, hol éri el a felületet a hullámfront-, különböző repülési időt 
eredményez. (Meg kell jegyezni, hogy azért a szonár érzékelők is némileg 
irányítottak, pl. az említett polaroid típusú érzékelő legjobb érzékelési iránya a ±120 
–os szektorban érzékelhető). A felületeknél maradva további kérdések merülnek fel 
a beltéri helyiségek sarkai (konkáv), élei (konvex) közelében lévő méréseknél, 
ugyanúgy, mint a hengeres felületek közelében végzett távolságméréseknél is. 
Ezekkel kapcsolatban Leonard és Durrat-White [36], valamint Kuc és Siegel [34] 
kutatásai nyomán születtek különböző elméleti megoldások, mint pl. az RCD10 
régiók megalkotása.  

Végezetül néhány, a relatív pozicionálásban használatos konkrét eszköz 
pozicionálási pontossága tekinthető meg az 1.) Függelékben az F1-1. Táblázatban.    

IV.4. Abszolút pozicionálás és 
matematikai összefüggései 

 Ebben a fejezetben az abszolút pozicionálásnál felhasznált eszközök 
matematikai-, és hibamodelljeit mutatom be, kiemelt figyelmet szentelve a marker 
alapú, vizuális és optikai (lidar11) eszközöket használó pozicionálásnak. A fejezet két 
nagy részre osztható, az első rész a nem marker alapú pozicionálással, míg a második 
rész a marker alapú pozicionálással foglalkozik. 

IV.4.1. Látórendszerekkel való pozicionálás  

Vizuális pozicionálás alatt általában valamilyen kamera (általában digitális) 
alapú pozicionáló berendezést értünk, melyek közül a távolságmérés kapcsán, talán a 
legismertebbek: aktív fókuszálást végző kamera-berendezés, intenzitásképek, Fresnel 
módszer, BIRIS12, sztereo-kamera, para-kamera (COPIS)13, kamerakép és 
modellillesztés, … és így tovább folytathatnánk. A továbbiakban találkozhatunk még 
egybeintegrált kamera-lidar berendezésekkel, melyek valamilyen strukturált fény és 
kamerakép segítségével dolgoznak (pl.: Light Striping14, Laser Eye15, …), vagy 
lézerfény-tükör (lézer-szkennerek) berendezésekkel, esetleg ún. fénykéses eljárással, 
mely valamilyen összetett fényt adó vetítőből (fénycsík) és egy fényérzékelőből áll. 
A fejezet első részében a fotogrammetriai hibák keletkezésének okai szerepelnek, 
majd a második részben a két legismertebb egybeintegrált komplex egység, a Light 
Striping és a Laser Eye, majd a lézeres technikák közül a 2D-s, ill. a 3D-s lézer-
szkennerekkel kapcsolatos mérések és modelljeik következnek.  

                                                           
10 RCD – Regions of Constant Depth 
11 Lidar – Light Detection and Ranging 
12 BIRIS – BI-IRIS 
13 COPIS – Conic Projection Image Sensor  
14 Light Striping – fény „törés”  
15 Laser Eye – Lézer szem 
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Fotogrammetria - egy olyan eljárás, melyben kamerakép segítségével (vagy 
fénykép alapján) tárgyak mértani helyét és helyzetét határozzuk meg. Ez egy olyan 
folyamat, melyben egy 3D-s valós világot átkonvertálunk egy 2D-s képsíkba. A 
konvertálás során hibák és torzítások lépnek fel, ezért a konvertálásban résztvevő 
berendezést (kamera) kalibrálni kell. Kamerakalibrálásnak nevezzük [37], mikor egy 
ismert külső referencia modellt konvertálunk át a 2D-s képsíkba. Ebben a 
konvertálásban résztvevő paramétereket általában két részre oszthatjuk: külső 
paraméterek (kamera pozíciója és orientációja az adott referenciasíkhoz képest) és 
belső paraméterek (a kamera belső geometriája: optikai tengely, fókusztávolság, 
optikai torzítás; képsík raszter-felbontása). 

 
R: Rotáció (Forgatás) 
T: Transzláció 

 

Képpont,  3D-ben 

Képsík 

Optika 

IV.4.1-1. ábra 
Egy elemi kamera kamera-modellje 

 
Egy elemi kamera (pin hole camera) modellje látható a IV.4.1-1 ábrán, ahol „Z” 

az optikai tengely, „f” a fókusztávolság, XW, YW, ZW, pedig a világ 
koordinátarendszer. A képsík x, y koordinátája és a valós világ XW, YW koordinátái 
közti kapcsolatot a következő összefüggés adja: 
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Xfx ==    (4.4.1) 

 
A konvertálásnál fellépő hibák az előbbiekben felsorolt, pontatlan külső és belső 

paraméterekből adódnak. Az optikai torzításból származó hibákat általában 
polinomok eliminálják. Ezeknek a polinomoknak az együtthatói tartalmazzák az 
optika radiális, axiális és tangenciális torzításainak ellensúlyozásához szükséges 
összetevőket. A torzítási paramétereket általában az optika gyártója megadja. A belső 
paraméterből származó hibalehetőség a képsík véges raszter-felbontásából 
származik. Ebben az esetben a képsík x, y méretéből és a CCD elemek számából 
megállapítható a CCD elemek közti ∆x, illetve ∆y irányú távolság. Ebből a 
távolságból és a kamera fókusztávolságából levezethető a kamera minimális 
szöghibájának nagysága.   
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Végezetül néhány ismert kamerakalibrálási metódus:  

• Direkt lineáris transzformáció (DLT) 
• Módosított DLT 
• Helyhez kötött (lokalizált) DLT  
• Legkisebb négyzetek metódus 
• Fizikai paraméterek transzformációja (PPT) metódus. 

BIRIS – leegyszerűsítve, két írisszel (rekesszel, egymástól d távolságra) ellátott 
kamera-berendezésről beszélhetünk [33]. Ebből adódóan két leképezett kép (sztereó-
kép) keletkezik a megfigyelt tárgyról (pontról). A IV.4.1-2 ábra alapján a távolságra 
a következő összefüggéseket kapjuk:  
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Amennyiben adott az összefüggés (x1, y1) és (x2, y2) között, akkor egy M pont (x, y, z) 
koordinátái a következőképpen írhatóak fel:  
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A módszer (passzív BIRIS) nehézsége, hogy amennyiben nem használunk semmilyen 
egyéb segédfényt (pl. lézert), problémás a két különböző képben megtalálni a közös 
pontokat. Ekkor teljes egészében elemezni kell mindkét kapott képet, ami - a 
számítógép sebességétől függően - időigényes lehet. Ennek a problémának a 
megoldására született az ötlet, hogy a vizsgált tárgyat valamilyen fénnyel meg kell 
világítani, és a tárgyon keletkező fénypontot kihasználni a két kép illesztéséhez. A 
továbbiakban a kamera elé még szűrők is elhelyezhetőek, így tényleg csak a 
lézerfény által kapott pontot tudja a kamera identifikálni.  
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M(x,y,z)
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IV.4.1-2. ábra 
A BIRIS optikájának geometriája  

A BIRIS hibalehetőségei, mint ahogy az összes kamerás rendszeré, a kamera-
optikából és a pixelfelbontásból származhatnak. A pixelhiba x irányban ±∆x, y 
irányban ±∆y.  Ezek adódnak hozzá az x1, y1; x2, y2 paraméterekhez a (4.4.3)-os 
összefüggésben. A 2.) Függelékben egy aktív BIRIS-es technológiával megvalósított 
távolságmérés pontosságának kiértékelése és a rendszer felépítése látható. 

Light Striping – A módszer lényege, hogy a vizsgált tárgyat valamilyen 
strukturált fény világítja meg, strukturált fény törik, majd visszaverődik a vizsgált 
objektumról. A fénytörés pontját a kamerakép rögzíti, majd a kameraképből 
távolságszámítás (a strukturált fény beesési pontja és a kamera optikai közepe között) 
következik. A módszer geometriája a IV.4.1-3 ábrán látható. Ebből levezetve a z 
tárgytávolság a következőképpen írható fel:  
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Bevezetve a rendszer hibáit (fényforrás mozgatómechanizmusának szögfelbontása: 
∆α, kamera pixelfelbontása: ∆x), a kifejezés a következőképpen alakul: 
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A módszer problémája abban az esetben jelentkezik, ha a megvilágított felület 

teljes mértékben elnyeli, vagy teljes mértékben visszatükrözi a strukturált fényt, vagy 
a tárgyon megvilágított felület nem pontszerű, túl nagy, elkenődött (lásd IV.4.1-4 
ábra). A hibaterületek nem feltétlenül szimmetrikusak (mint az látható a 3.) Függelék 
táblázataiból is, ahol egy konkrét mérés eredményei -5647X/02 típusú 
monokromatikus ipari kamera-, vannak feltüntetve).  A módszert egyébként aktív 
trianguláció néven is ismerik, ahol a triangulációs pontok: fényforrás, fény-törési 
pontja, visszavert fény becsapódási pontja. Az előzőekben leírt 2D-s és 3D-s mérések 
megvalósítása és modellezése látható a [38]-ban is. 
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d 

x’

f 

Mért objektum 

Strukturált 
fényforrás 

IV.4.1-3. ábra 
A Light Striping geometriája 

z 

α

Képsík 

 

A Laser Eye – távolságmérési módszer összetevői egy standard CCD kamera és 
valamilyen lézeres távolságmérő berendezés, úgy összeállítva, hogy a kamera és a 
lézer fényforrás optikai tengelyei párhuzamosak vagy azonosak legyenek. A lézeres 
távolságmérő berendezés a TOF (repülési idő) metódust használja és egyszerű 
„mélységmérést” végez minden irányba, a felvett kamerakép középpontjától. A 
kombinált (kamera – strukturált fény) távolságmérés az ún. „forró tükör” (a látható 
fényt átengedi, az infrát visszatükrözi) technikát alkalmazza [33]. 

A lézeres távolságmérés szempontjából ideális volna, ha a lézerfény által keltett 
pont a mért objektumon végtelen kicsi átmérővel rendelkezne. Sajnos a gyakorlatban 
ez nem valósítható meg, és ebből származik a lézeres távolságmérés hibájának egyik 
összetevője, mégpedig akkor, ha a lézerfény pontja olyan helyen áll, ahol egyik fele 
(vagy negyede) egy nagy fény-visszaverődési együtthatójú anyagon, a másik egy 
kisebb fény-visszaverődési együtthatójú anyagon helyezkedik el. Ilyenkor a 
visszavert fény intenzitása nem a középpontnál a legnagyobb (∆p) és ez okozza a 
hiba forrását (lásd IV.4.1-4 ábra). 
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Letapogatás iránya Lézerpont eloszlás 

Lézerpont 

Erős visszaverődés Gyenge  
visszaverődés 

IV.4.1-4. ábra 
A lézerpont átmérőjéből származó hiba 

Mért középpont Valós középpont 

Távol Közel 

 
Ugyanez az eset vagy legalábbis nagyon hasonló áll fenn akkor, ha durva felületű 
objektumtól végezzük a távolságmérést. Az ilyen esetekben a hiba a Lambert féle 
intenzitás-modellel elemezhető a következő összefüggés és a IV.4.1-5 ábra alapján. 
Legyen a beeső fény sugárzó effektív energiája PT, amely θ szöget zár be a felület 
normálisával. Akkor a visszavert fény térszögi energiája a ρ diffúziós, visszaverődési 
tényező segítségével: 
 

;cos
π

θρT
R

PI =     (4.4.7) 

 
Amennyiben az érzékelő rekesznyílása AR és r távolságra van a vizsgált felület 
megvilágított pontjától, akkor a teljes vételi energia: 
 

;cos
2r

PAP TR
R π

θρη=    (4.4.8) 

 
Ahol η az érzékelő meghatározott hatékonysága.  
További egyszerűsítést érhetünk el, bevezetve a következő gyakorlati paramétereket: 

1. a beeső szögre : 00 < θ < 800 
2. a távolságra:  0,2 < r < 15 [m] 

Figyelembe véve ezeket az adatokat, megállapíthatjuk a berendezés leggyengébb 
teljesítményét (worst case). (Vagyis mikor a beesési szög a legnagyobb: θ = 800, a 
távolság a legnagyobb, r = 15 [m] és ρ=0,02.) 

 
;..10913,4 6

TRR PAxP η−=    (4.4.9) 
 

A (4.4.7), (4.4.8), (4.4.9) összefüggések az alapjai a lidar-os szenzorok tervezésének 
és modellezésének. 
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Vizsgált felület θ

AR 

Beeső fény 

Szórt fény 

Visszavert fény 

Felület normálisa 

IV.4.1-5. ábra 
A változók, melyek befolyásolják a visszavert fény intenzitását  

A lézer-szkenneres eljárásoknál az eltérítő tükrök torzítási tényezőit is 
figyelembe kell vennünk az előzőekben leírt lézerfénypont hibája és az eltérítő 
mechanizmus szögfelbontása mellett. Egy 3D-s lézer szkenner berendezés 
kalibrációs problémái megtalálható a [39]-ban. 

A fénykéses vagy strukturált fénnyel végrehajtott távolságmérések lényege, hogy 
nem egy lézerponttal világítjuk meg a mérendő objektumot, hanem a lézerpont gyors 
mozgatásával egy csíkot vetítünk a felületre, amit pontonként „letapogatunk”. Így 
nemcsak távolságinformációt, hanem a mért felület alakjáról is információkat 
kapunk, hasonlóan, mint a lézerszkenneres méréseknél. Ez az eljárás történhet 
kódolt, ill. nem kódolt fénnyel is. A kódolt fény pontosabb információkat nyújt a 
vizsgált felületről. További tudnivalók a mérésekről és a pontosságról [40], [41]. 
 

IV.4.2.  Markeres pozicionálás összefoglalása 
A marker a környezet könnyen észrevehető, jól megkülönböztethető, egyszerű 

geometriai alakkal rendelkező viszonyítási pontja, ennek megfelelően a markereket a 
következő osztályokba soroltam, lásd IV.4.2-1. Táblázat. A táblázatban kiemeltem 
azokat a markertípusokat, melyekkel az értekezés folyamán a továbbiakban 
szorosabban foglalkozom.  

 
Marker típusa Jellegzetes marker Érzékelés típusa 

Természetes Égitestek,… Csillagászati eszközök 
Aktív Mesterséges Jeladók: ultrahangos, optikai,… Vevőkészülékek (ultrahangos, optikai, 

látórendszerek) 
Természetes Sarkak, élek,  …  Látórendszerek  

Passzív Mesterséges Felfestések, speciális tükrök,  
speciális lencsék, … Látórendszerek 

IV.4.2-1 Táblázat: Alapvető markertípusok 
 
A marker alapú pozicionálás általános folyamatát a következőkkel foglalnám 

össze:  
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 Markerek 
észlelése, és 

szegmentálása 

Az érzékelt adatok 
és a tárolt térkép- 

adatok közti 
összefüggés 

keresése 

Pozíció 
számolása 

(Odometria/ 
Trianguláció) 

Érzékelők 
adatainak 
rögzítése, 

feldolgozása 

 
A legismertebb marker alapú navigálási folyamatok, (vonalkövetés: fémes, 

mágneses, festés,…; hő-követés; térkép-illesztés; …) közül kiemelném a 
triangulációs és a di/trilaterációs eljárásokat. A továbbiakban ezeknek az 
eljárásoknak az alapvető geometriája látható, mivel a definiálásuk már az előző 
fejezetekben megtörtént, majd egy külön fejezetben a kiemelt eljárások hibáit 
tekintem át.  

 Bi/Trilateráció – kettő/három ponttól való távolságmérés, általában TOF 
módszerrel. A módszerek geometriáját lásd a IV.4.2-2 ábrán, ahol M(i) a markereket 
jelöli, R(x,y) a mobilrobot pozícióját, Z(i) a robot és a markerek közti távolságokat, 
D(i) pedig a markerek közti távolságokat. A továbbiakban, az ábra jelölései alapján a 
következő matematikai összefüggések írhatók fel a bi/trilaterációs eljárásokra, lásd 
(4.4.10), (4.4.11) összefüggések. 

 

Μ1 Μ2 

R’y 

Ry 

x

y 

Z2 Z1 
R 

Μ1 

Μ2 
Μ3 

Z1 

Z2 Z3 

D1
D3 

D2 

α 
β 

IV.4.2-2. ábra 
Bi/Trilateráció geometriája 

a.) Bilateráció geometriája 

b.) Trilateráció geometriája 

  
A bilaterációs eljárás matematikai összefüggései: 
 

;

;
2

22
1

2
2

2
1

2

xy

x

RZR
D

ZZDR

−±=

−+
=

   (4.4.10) 

 
Az eljárás hátrányai, már a geometriából is jól láthatóak: 
- Tükörpozíció kialakulása: R’

y≠Ry 
- Nincs adat az orientációról. 

Összefoglalásképpen, annyit mondhatunk el az eljárásról, hogy akkor 
használható, ha pontszerű robottal dolgozunk, ahol nincs szükségünk a robot 
orientációjára, és előzetes információnk is van a robot pozíciójáról, aminek 
következtében kiszűrhetjük az egyik „tükörpozíciót”. Erre látható egy példa a [42]. 

 
A trilaterációs eljárás matematikai összefüggései: 
 



Nagy István 

 40

);cos(||||2

;cos||||2

;cos||||2

31
2
3

2
1

2
3

32
2
3

2
2

2
2

21
2
2

2
1

2
1

βα

β

α

+−+=

−+=

−+=

ZZZZD

ZZZZD

ZZZZD
  (4.4.11) 

 
Összefoglalás: a koszinusz tétel segítségével már egyértelműen meghatározható 

a robot pozíciója,  
Trianguláció – a robot és ismert három (vagy több) pont (marker) között bezárt 

szögek mérése, majd szögfüggvények segítségével a mobilrobot pozíciójának 
számolása. Az aktuális kérdések az eljárással kapcsolatban:  

- hogyan befolyásolja a markerszám a pontosságot, 
- hogyan befolyásolja a marker-elhelyezkedés a pontosságot? 

A IV.4.2-3 ábra, a több markertől való triangulációs mérés geometriai modelljét 
mutatja, a (4.4.12) pedig a számoláshoz szükséges matematikai összefüggést, ahol, 
Mx(i) az i-dik marker x pozíciója, és Rx a mobilrobot x tengelyi pozíciója.  

  

;
)(
)(

arctan)( θβ −
−

−
=

xx

yy

RiM
RiM

i    (4.4.12) 

 

IV.4.2-3. ábra 
A trianguláció geometriája 

M1 
M2 

M3 

M4 
M5 

M6 

Rx 

Ry 
 

 
A továbbiakban a 4. Függelék, F4-1. Táblázatában, néhány markeres 

pozicionálási eljárás és konkrét berendezés tesztelési eredményei láthatóak. 

IV.5. Saját kutatási eredmények 

Ebben a fejezetben meghatározom a különböző lokalizációs hibákat, 
keletkezésük okait, modellezem őket, és javaslatokat teszek a hibák csökkentésére. A 
fejezet főleg az abszolút helymeghatározás hibáival foglalkozik majd, és ezen belül 
is a vizuális érzékelőket használó, markeres pozicionálásra koncentrál. Mindenek 
előtt összeállítottam egy ismert környezetben navigáló mobilrobot menet-vezérlési 
blokkábráját, melyen megjelöltem a jelen dolgozat téziseihez kapcsolódó részeket.  
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ADATBÁZISOK: 

Munkaterület 2D-3D 
modellje/akadályok 

Markerek 
elhelyezkedése 
START-CÉL 

pozíciók 

PÁLYATERVEZÉS: 

START-CÉL 
kiválasztás 

Gráf-keresés 
(optimalizálás 
bonyolultság 

szempontjából) 

Útvonal-szerkesztés 
(optimalizálás végrehajtási idő 
és biztonság szempontjából) 

NAVIGÁLÁS 

LOKALIZÁCIÓ Jármű-motor 
vezérlés 

ÉRZÉKELŐK: 

Ultrahangos Infrafény Intelligens 
kamera 

Lézer Odometria Érintkezős 

IV.5-1. ábra 
Ismert környezetben navigáló mobilrobot menet-vezérlési blokkábrája 

Szállítási 
igények 

Helyváltoztatás 

 
A mobilrobotok és a velük kapcsolatos érzékelők modellezésénél a következő, 

nem éppen kedvező megfigyeléseket mindenképpen figyelembe kell venni:  
 egy valós érzékelőnél mindig fellép valamilyen fokú zavarás, 
 egy valós érzékelő nem tudja visszaadni a környezet teljes valós leírását, 
 egy valós érzékelőt általában nem lehet teljes egészében modellezni. 

Ezeknek a megfigyeléseknek az értelmében a „valós világ” modelljének 
elkészítésénél maximálisan ügyelnem kell a szenzorrendszer hibáinak 
modellezésére, az elkészített algoritmusra és mivel belátható -a felsorolás harmadik 
pontja alapján-, hogy modellünk nem lesz teljesen pontos, meg kell adni a modell 
pontosságát, a fellépő hibák eredetét, illetve nagyságát. A tanulmány a továbbiakban 
ezeket az elveket követi majd. 

Kutatásaim során abból indultam ki, hogy a pályatervezéssel kapcsolatos összes 
számítás alapja a pontos pozicionálás. Sajnos, mivel abszolút pontos mérések a 
gyakorlatban nincsenek, így a mérési hibák elemzésével, azok tulajdonságainak 
megismerésével és matematikai modellezésével próbálom megközelíteni az abszolút 
pontosságot. A triangulációnál az előzőekben említett Light Striping (kamera, 
lézersugár kombináció) módszert használtam.  

Legyen egy pontszerűen megadott (x, y) síkban mozgó mobilrobot, amely egy 
adott referencia-ponthoz (M) képest mozog, lásd IV.5-2 ábra. Kiindulásképpen 
felírom a mobilrobot mozgásegyenletét, amely leírja, hogyan változik időben a 
mobilrobot pozíciója (R = rx,ry), egy adott navigációs függvény (FR, u) és egy külső 
zavaró hatás (v) következtében:   
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);())(),(()1( kvkukRFkR +=+    (4.5.1) 

 
Ahol: R(k+1) – a mobilrobot pozíciója a (k+1) időben; F(R(k),u(k)) – egy nem 
lineáris navigációs függvény; v(k) – külső zavaró hatás, melyhez egy Q(k) korrekció 
tartozik (a külső zavaró hatás nem tévesztendő össze a pozicionálási hibával). A 
navigációs függvény része, a kezdő és vezérlő adatokat megadó vezérlő függvény: 
 

;)](),([)( TkkTku θ∆=    (4.5.2) 
 

Ahol a vezérlő paraméterek: T(k) – a transzlációs mozgások; ∆θ(k) – az orientáció 
változása. 
Ezek ismertében a navigációs függvényre felírhatom a következő összefüggést: 
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IV.5-2. ábra 
Ponttal és orientációval adott mobilrobot mozgása a síkban 

)(kR

)1( +kR
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z 
M=(mx ,my ,mz) 

ry(k) 

ry(k+1) 

rx(k+1) rx(k) 

T(k) 
θ (k) 

γ(k)

α (k) θ (k+1) 

γ(k+1) 
α (k+1) 

 
Az (4.5.3) összefüggésbe, ha belefoglalom a pozíció-adatok bizonytalanságát, akkor 
a következőket kapom:  
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  (4.5.4) 

 
ahol: θ’(k) – az orientációs bizonytalanság; r’x(k), r’y(k) – az x és y irányú 
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bizonytalanságok, melyek részben a mérési bizonytalanságokból, származnak.   

IV.5.1. A mérések modellezése 

Ebben a fejezetben leírom, hogy az egyes mérések, hogy kapcsolódnak a 
pozíciókhoz. A k időben elvégzett méréseket egy Z(k) tömbbe sorolom: Z(k)={zj (k) | 
1 ≤ j≤ n0}, majd a j. mérésre felírható: 

 
);()),(()( kwMkRhkz jj +=   (4.5.5) 

Ahol: h(R(k),M) – a mérésfüggvény; M=(mx,my,mz) a mérendő célkoordináta; R(k) – 
a mobilrobot pozíciója a k időben; wj(k) – a mérési bizonytalanság, amelyhez tartozik 
egy rj(k) – korrekciós tényező.  

A mérésfüggvény kétféleképpen is felírható: 
1. A mérőberendezés és a mérendő célpont (M) egy síkban vannak (M=(mx, 

my)): 
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2. A mérőberendezés és a célpont nincsenek egy síkban (M=(mx,my,mz)): 
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Ahol: rx(k),és ry(k) a mobilrobot (mérőberendezés) koordinátái.  

IV.5.2.  Mérési bizonytalanság 

 Amint az látható az (4.5.5) összefüggésből a mérési bizonytalanság mérésfüggő 
(lásd j és k indexek). Ami viszont nem látható az összefüggésből, hogy módszerfüggő 
is. (Másképp kell meghatározni az odometriás, az ultrahangos és a látórendszeres 
mérések mérési bizonytalanságát.). Mivel az értekezés terjedelme behatárolt, így a 
mobilrobot-technikában egy gyakran használatos látórendszeres módszerre 
szorítkozom. 

A trianguláció pontossága: A pontosság meghatározásához, az aktív 
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triangulációs mérés geometriája látható az IV.5.2-1 ábrán, ahol a mérőberendezés és 
a mérendő pont egy síkban vannak.   

IV.5.2-1 ábra 
Aktív trianguláció geometriája 

Nem szinkronizált 

Strukturált 
fényforrás 

Kamera képsík 

M=(mx,my) 
Célpozíció 

θ

b 
u 

f 
x

y 

Szinkronizált  

α 

Kamera 
képsík 

Strukturált 
fényforrás 

M=(mx,my) 
Célpozíció 

Lencse 

θθ
f

b

u

x 

y

 
Az ábrákból jól látható, hogy a nem szinkronizált és szinkronizált triangulációk 

geometriája különböző. Mindkét esetben a célpozíció koordinátáira, M=(mx,my) 
vagyok kíváncsi az u és θ függvényében. 
Nem szinkronizált triangulációnál, az M célpozícióra a koordináták meghatározása az 
u távolság és a θ szög függvényében (az u távolságot és a θ szöget a mérés folyamán 
állapítom meg): 
 

;
cot

;
cot uf

bfm
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   (4.5.8) 

 
A mérési pontosság meghatározásánál (egy adott képfelbontás határain belül) 

figyelembe kell venni: 1.) a távolsági hibát, 2.) a szöghibát. Ezeknek ismeretében a 
távolságra és a θ szögre a teoretikus felbontás (pontosság)  az (4.5.8)–ból a 
következő összefüggéssel (aránnyal) adható meg:  
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Összefoglalás a nem szinkronizált triangulációs pontossággal kapcsolatban: 

• A távolsági pontosság arányosan nő a b (fényforrás és érzékelő közti 
távolság) és f (fókusztávolság) paraméterekkel és négyzetesen csökken a 
távolsággal. 

• A szögpontosság arányosan nő b–vel, és látni azt is, hogy szögfüggő is, és 
azt is, hogy a távolsággal négyzetesen csökken. 

• Következmény: kis méretű mérőműszerek kompaktak, de nem annyira 
pontosak.     

Szinkronizált triangulációnál az M célpozíció meghatározása a: 
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összefüggésekből: 
 

;sin2sin
2

;cot 2θθθ
u
bfbmbgm yx +=−=   (4.5.11) 

 
Az (4.5.11)-ből, a távolsági- és szögpontosságokra felírható összefüggések: 
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Összefoglalás a szinkronizált triangulációs pontossággal kapcsolatban: 

• Igaz, hogy a pontosság ebben az esetben is fordítottan arányos a 
távolsággal, viszont nem négyzetesen csökken. 

• Ebben az esetben a távolsági pontosság a fókusztávolsággal is növelhető, 
mivel a szinkronizációból kifolyólag nem csökken a kamera látószöge (a 
kamera optikai tengelye és a fénycsík párhuzamosak⇒kamera képsíkja 
mindig merőleges lesz a kamera optikai tengelyére).  

• Amennyiben CCD kameráról van szó, a kamera képsíkjának 
pixeltávolsága döntő mértékben határozza meg a hibákat.  

Figyelembe véve a lézerfényforrás szöghibáját és a kamera pixel-felbontását az 
elméletileg pontos pozíció körül, kapok egy területet, amelyet egy ±ρ szélességű 
körgyűrűbe foglalok be. A megértéshez szükséges erősen felnagyított illusztráció 
látható az IV.5.2-2 ábrán.   
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IV.5.2-2. ábra 
A mérési bizonytalanság illusztrálása 

erősen felnagyított formában 

θ (α+θ)+∆α 

θ-∆θ 

ρx1

ρy1
±ρ 

A mérési bizonytalanság 

(α+θ) 

ρx2

ρy2

b 

q1 

 
 

A ±ρ mérési bizonytalanság kiszámolása: A hibaterület két legtávolabbi 
pontjának kiszámolásáról van szó, amit az adott mérőfej műszaki adataiból 
határoztam meg. A lézert forgató berendezés szöghibája megállapítható a forgató 
berendezés felbontásából, amiből a θ szögre kapok egy θ±∆θ szöghibát. A kamera 
szöghibája az érzékelő-lapka pixelfelbontásából adódik, így ezzel kapcsolatban egy 
(α+θ)±∆α szöggel számolhatok. Fontos még meghatározni az α szöget, amit szintén a 
kamera műszaki adataiból és az érzékelő lapkára becsapódott fényből állapítok meg 

(lásd: IV.5.2-1 ábra, 
f
uarctg=α ). Amennyiben a mérőfej koordinátarendszerét a 

IV.5.2-1 illetve IV.5.2-2 ábráknak megfelelően veszem fel, akkor az egyenesek 
metszéspontjai a következő lineáris egyenletrendszerből meghatározhatók:    
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(4.5.13) 
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ahol: k1, k2, k3, k4 tényezők megállapíthatók a megfelelő szögekből 
((α+θ)±∆α,θ±∆θ); q1, q2 tényezők pedig kiszámolhatóak a θ±∆θ és a b paraméterekből, 
a D pedig a megfelelő determinánsokat jelöli. Végül a ±ρ mérési bizonytalanság:  

;)()( 2
12

2
12 yyxx ρρρρρ −+−=±   (4.5.15) 

Ahogy ez a IV.5.2-2 ábrán látható, az egy ponttól való távolságmérés 
pozicionálási bizonytalanságának (besatírozott terület, ami nem lesz egyenlő a 
lokalizációs bizonytalansággal) megállapításánál a keletkező hibaterület maximális 
méreteit („worst case”) vettem figyelembe.  

IV.5.3. Markerektől való pozicionálás 

Egy ponttól való távolságmérésnél lokalizációnk az adott pont körül egy 
körgyűrűn bárhol lehet, ahol a körgyűrű szélességét a ±ρ mérési bizonytalanság 
határozza meg. Két ponttól való távolságmérésnél már leszűkül a lokalizációs 
lehetőség, de még itt is a két pontot összekötő egyenesre szimmetrikusan 2 
lehetséges lokalizációs terület alakul ki – egy valós lokalizációs hibaterület és vele 
szimmetrikusan egy tükörkép. Hogy melyik a valódi és melyik a tükörkép, azt a 
következő markerpártól való mérés egyértelműen meghatározza.  

Az értekezésre vonatkozólag, a markerektől való pozicionálás folyamata a 
folyamatábrán (IV.5.3-1 ábra) látható. A mérések különlegessége abban van, hogy 
bizonyos feltételek mellett, megengedem a bilaterációs mérést, (q=2). A feltétel, 
hogy a következő 5 lépésen belül, legyen olyan pozíció, melyre érvényes az q≥3 
feltétel. (A lépések számának meghatározása nagyban függhet a lépéshossztól). 
Ekkor 5 lépésen belül kiszűrhetőek az előző mérés(ek) tükörpozíciói. A 
folyamatábrán az első döntési alkalommal az adott pozícióból látható markerek 
számát (q), és a láthatósági feltételeket vizsgálom. Ezután következik a markerpárok 

létrehozása, majd utána végrehajtom a ∑
−

=

1

1

q

q
q mérést, ahol q az adott pozícióból látható 

markerek száma. Ezt követi a mérés (esetlegesen a STACK-ben tárolt mérések) 
kiértékelése, ami megadja a legkisebb hibaterületet és az ehhez tartozó markerpárt. A 
modell elkészítésénél a munkateret egy WSm×n nagyságú mátrixban ábrázolom, ahol 
a munkaterület diszkretizációjából származtatva a tengelyekre érvényes felbontás 
X={x1,…, xm}, és Y={y1,…,yn} ami megadja az egyes mátrix-elem pozíciókat 
(pixelek) is. A WS mátrix elemei, i×i dimenziójú mátrixok (PozMarkHti×i), ahol i a 
munkatéren található markerek száma. A PozMarkHt mátrix elemei, pl.: 
HT1,2=HT(i,i+k), az i. és i+k. markerpárostól kiszámolt lokalizációs bizonytalanságok 
nagyságai, ahol i=1, és k=1 (a folyamatot lásd lejjebb a IV.5.7 fejezetben).    
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START 

Markerek láthatóságának 
vizsgálata az adott pozícióban. 

A mérési feltételeket nem 
teljesítő markerpárok kizárása. 

M(i)=? 
(q≥3) 

Pj(x,y) - pozíció 

NEM 

Mérési 
halott 
zóna 

Markerpáronkénti mérések 
végrehajtása 

∑
−

=

1

1

q

q
q  

Mérések és STACK 
kiértékelése, 

 HT(i,i+k) kiszámolása 

Go To 
Pj+1(x,y) 

END 

utolsó 
pozíció=? 

NEM 
IV.5.3-1 ábra 

A lokalizációs folyamat 

M(i)=? 
(q=2) 

NEM 

Mérés végrehajtása, 
eredmény tárolása 

STACK 
ürességének 
vizsgálata 

VAN 
HELY

TELE

 
A lokalizációs bizonytalanságot a két körgyűrű metszete határozza meg. Ez az a 

hibaterület, amivel a későbbiekben az értekezés foglalkozik. A markerek és a 
mobilrobot egymáshoz viszonyított konstellációjából különböző nagyságú és alakú 
hibaterületeket kapunk. Lásd IV.5.3-2 ábra.    
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a.) 
M(i)–R-M(i+1) 

bezárt szög közel 900 

b.) 
M(i)–R-M(i+1) 

bezárt szög közel 00 

c.) 
M(i)–R-M(i+1) 

bezárt szög közel 1800 

IV.5.3-2 Ábra 
A hibaterületek formája különböző marker felállásoknál. 

hibaterület 

M(i+1) M(i) 

 
A lokalizációs hibafüggvény meghatározásánál a körgyűrűk metszéspontjából 

kialakult hibaterületből indultam ki. Azt vizsgáltam, hogy mikor minimális ez a 
hibaterület, és esetlegesen mikor lehetséges a hibaterület alakját valamilyen 
geometriai primitívával modellezni. Ezt azért vizsgálom, mivel a hibaterület egzakt 
leírása egy meglehetősen bonyolult matematikai összefüggést ad, és a munkaterület 
felbontásától függően ezt gyakran kell számolnom. Az egyszerűsítéssel a számolási 
költségeket kívánom csökkenteni.   

IV.5.4. A hibaterület kiszámolása 
Általános esetben - Legyen az i. markerhez tartozó lokalizációs körök sugara 

(mobilrobot távolsága a markertől) r(i). Ennek megfelelően, figyelembe véve a ±ρ(i) 
mérési bizonytalanságot, a mérési sugarak: )()( , ii rr +− . A hibaterületet a két körgyűrű  
metszete határozza meg.  
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IV.5.4-1 ábra 
A hibaterület számolásánál használt jelölések 

Hibaterület X 

Y 

M(i) M(i+k) 

+r(i+k) 

-r(i+k) 

+r(i) 
-r(i) 

x1 x2≡x3 x4

αi,j 

gi,1 gi,+k,1 

gi,+k,2 gi,,2 

y1 

 
A hibaterület nagyságát integrálszámítási módszerrel határoztam meg. Legyen a 

gi(1) görbe az M(i) markerhez tartozó első görbe, melyet az X tengelyen az x1, x2 
pontok határolnak, ennek megfelelően a IV.5.4-1 ábrából meghatározhatóak a gi(2), 
gi+k(1) gi+k(2) görbék, és integrálási határaik, majd a (4.5.17) segítségével a hibaterület 
nagysága. 
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Ahol a görbéket általánosságban is felírhatom gi(,j)-vel, ahol i a markerek száma, j 
pedig a görbéké. A görbék a megfelelő körök metszéspontjaihoz tartozó ívek, az x(j)-k 
pedig a metszéspontok X tengelyen lévő vetületei ⇒ integrálási határok. Esetemben  
j∈[1..4], i∈[1,...,max. markerszám], k={1,..,max. markerszám} lehet.  

;
180

)( )(
)()()()(

πα
α ji

ijiiji rarcrg ±± ==    (4.5.18) 

Mivel a markerek pozíciója ismert, a metszéspontok pozíciója kiszámítható 
(ismert a körök középpontja és sugara), így a koszinusz tétel segítségével 
meghatározhatóak az M(i) markerhez tartozó α(i,j) szögek is:  
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Ahol: αi(j) – az i. markerhez tartozó j. szög (ami a j. görbe szöge); mi(j) az M(i) 
markerponttal szemben fekvő oldal (a gi(j)-hez tartozó húr), ennek megfelelően -r(i) és 

+r(i), a háromszögek további oldalai. A (4.6.19)-es képlet leegyszerűsödik, abban az 
esetben, mikor egyenlőszárú háromszögekről van szó vagyis, ugyanazon köríven 
fekvő mi(j) oldalról (-r(i)=-r(i), vagy, +r(i)=+r(i)). Az (4.6.19)-ben a ±ri jelentése, hogy 
egyszer a +ri, máskor a –ri értéket kell behelyettesíteni, a kiszámolandó szögnek 
megfelelően.   

Az egyes körök metszéspontjainak (x(j),y(j)) kiszámítása a következő nem lineáris 
egyenletrendszer segítségével lehetséges: 
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ahol k={1,..,max. markerszám}, i={1,...,max. markerszám}, és mx(i) az M(i) 
marker x koordinátája, és ennek megfelelően my(i) az y. 

A (4.5.20) összefüggés, az indexek ( ±  illetve 
ki

i
+

) megfelelő párosításával, és a j 

értékek behelyettesítésével, nyolc egyenletből álló másodfokú egyenletrendszert 
kapok, melyekből kiszámolhatóak az integrálási határokhoz szükséges 
metszéspontok x(j) (illetve y(j)) koordinátái, illetve az mi(j) szakaszok végpontjai. 
Természetesen, mivel másodfokú egyenletrendszerem van, x(j)-re (vagy y(j)) 
többszörös gyökök is lehetségesek, amik a hibaterületek tükörképeire mutatnak. A 
gyökök közül a helyes megoldások az (4.5.22)-ben megadott második feltétel 
segítségével könnyen kiszűrhetőek. Nézzünk egy rövid példát, legyen a j=1, azaz x1, 
y1 koordinátákra vagyok kíváncsi, ami a gi,1 görbe kezdőpontja, akkor, általános 
esetben, a következő másodfokú egyenletrendszer írható fel:  
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  (4.5.21) 

amiből megkapom az x(1) (illetve y(1)); x(2) (illetve y(2)) többszörös gyököket. 
Amennyiben a számolás egyszerűsítése érdekében, úgy veszem fel a 
koordinátarendszert, hogy az origó egybeesik az egyik marker koordinátájával 
(O≡mx(i), my(i)), és tekintem azt a speciális esetet, mikor a két marker azon az 
egyenesen fekszik, amely megegyezik az ’x’ tengellyel (azaz: mx(i), my(i), my(i+k),=0), 
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akkor az x(1) (illetve y(1)) koordináták kiszámolása megegyezik a (4.4.10)–es 
összefüggéssel. A számolással kapcsolatos további összefüggések (egyszerűsítések) 
a 6. Függelékben találhatók.  

Speciális esetek: A speciális esetek a marker-elhelyezkedésre és az ebből adódó 
hibaterületekre vonatkoznak. Az összetett hibaterületek következményeképpen 
bonyolultabb számításokra következtethetnénk, de a későbbiekben látni fogjuk, hogy 
a fentebb leírt képletekkel a számítások elvégezhetőek. Figyelembe véve az IV.5.4-2 
–es ábrákat ún. összeolvadt hibaterületeket figyelhetünk meg, amelyek X, illetve Y, 
irányokba nyúlnak el. Ezekben az esetekben látszólag hat görbe határolja a 
hibaterületet, de ha figyelembe vesszük a markereket összekötő egyenesre vonatkozó 
szimmetricitást, visszatérünk a négy görbével határolt fél-hibaterülethez, és a 
hibaterület nagysága ismét számolható az előzőekben felírt (4.5.17) és a hozzá 
kapcsolódó (4.5.20)÷( 4.5.23) képletek segítségével. A gyakorlat a későbbiekben 
még azt is megmutatja, hogy a speciális eseteket a mérések folyamán a legtöbb 
esetben kizárjuk, ugyanis mindig csak a legkedvezőbb marker(i)-mobilrobot-
marker(i+k) konstellációból adódó hibaterület kerül a számításba. Ritka eset volna, 
hogy csak két marker látható és azok is (majdnem) takarásban vannak. Ha elő is 
fordulna ilyen eset, az algoritmus azokat a pozíciókat mérésre alkalmatlannak 
jelölné. Ha túl sok ilyen eset fordulna elő, akkor új markerelrendezést kellene 
alkalmazni a munkaterületen.    

 

X 

Y 

IV.5.4-2 ábra 
Speciális marker-elhelyezkedések 

M(i) M(i+k) 

M(i) 

M(i+k) 

 

IV.5.5. Lehetséges illesztések  

Bizonyos esetekben –és ez az esetek nagy részére vonatkozik-, a hibaterület 
kiszámolásához, bizonyos feltételek betartása mellett, a hibaterület lefedésére 
paralelogramma-illesztést alkalmazhatunk.  

Tételezzük fel, hogy )()( iii konstxhz ρ±== (lásd előzőek: 4.5.5-ös 
összefüggés). Jó közelítéssel, a ±ρ(i) távolsághibával rendelkező körgyűrűk 
metszetéből származó terület nagysága nagyságrendileg megegyezik egy ferdeszögű 
paralelogramma területének nagyságával, amely paralelogrammát a körgyűrűk 
metszéspontjainak összekötéséből származtatok (lásd, IV.5.5-1 ábra).  
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A feltételek:          (4.5.22) 
1.) Adott R=(rx,ry) pozícióból látható minimális markerszám: 2≥q   

2.) tükörpozíció kiszűrése, ha csak két marker van: 

;|)1()(|)(')(
44 344 21

lépéshossz

kRkRkRkR −−>>−  

ahol: R’(k) a tükörpozíció ( további gyökök);   
  

3.) markerek↔robot konstelláció: 50 ≤ (M(i)-R-M(i+k)) ≤ 1200   
   

4.) ne legyen túl közel a robot a markerhez:  ;
)(
)( küszöb

ir
i
≤

± ρ  

 Az első feltétellel kapcsolatban már az előzőekben világossá vált, hogy ha a 
mobilrobot és a markerek közel egy egyenesen fekszenek vagy túl kicsi szöget 
zárnak be, rossz mérési eredményre számíthatunk (lásd IV.5.3-2, IV.5.4-2 ábrák). A 
második feltétel pedig könnyen teljesül, amennyiben valamilyen látórendszeres 
távolságmérést alkalmazunk (lásd 2., 3., 4. Függelékek százalékos pozicionálási 
hibái).   

A paralelogramma területe: Legyenek a és b a paralelogramma oldalai és az 
oldalakhoz tartozó magasságok rendre µ(i) illetve µ(i+k), annak megfelelően, hogy 
melyik markerhez tartoznak, és legyen β az oldalak által bezárt szög. Amennyiben 
feltételezzük, hogy a markert a mobilrobottal összekötő egyenes derékszögű a 
paralelogramma megfelelő oldalára (M(i)R⊥b), akkor könnyen belátható, hogy 
β=M(i)-R-M(i+k). A µ(i) magasságok pedig rendre közelítenek a ±ρ(i) illetve ±ρ(i+k) 
mérési bizonytalanságokhoz. Mindezek ismeretében a paralelogramma oldalai: 

 

;
sin

;
sin

)()(

β
µ

β
µ iki ab == +    (4.5.23) 
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µ(i+k) 

a 

b 

β 

Μ(i) Μ(i+k)

∆1 

∆2 

IV.5.5-1 ábra 
A paralelogramma illesztéses modell geometriája 

Rrx,ry

β

 
 
A fentebb leírtak és az ábra alapján a paralelogramma területe, ami egyenlő lesz 

a lokalizációs bizonytalansággal, a mérési bizonytalanságok (±ρ) és a mérési 
konstelláció (amit a β szög határoz meg) függvényében:  

 

;
sin

))((
sin

)()()()(),(

β
ρρ

β
µµ kiikiikii

T
H +++ ±±

==   (4.5.24) 

 
ahol, k={1,..,max. markerszám}, i={1,...,max. markerszám}. Amennyiben a 

hibaterület nagyságát a mérési pontossággal hozzuk kapcsolatba, akkor a szinusz 
függvény ismeretében megállapítható, hogy a legpontosabb mérések a β=900 
esetében fordulnak elő (a ±ρi mérési bizonytalanság adott a mérőfejjel).   

Hogy elképzeléseimet a gyakorlatban is megvizsgálhassam, elkészítettem egy 
programot, amely összehasonlítja az előzőekben megadott feltételek mellett az 
elméletileg egzakt (H: 4.5.17) és a paralelogrammás illesztéssel (HT: 4.5.24) kapott 
hibaterületeket. A vizsgálatok eredményeit táblázatokba foglaltam, melyeknek 
részletezése az 5. Függelékben látható. A lényeges részeket a IV.5.5-2. Táblázatba, 
majd a IV.5.5-3 ábrán is ábrázoltam.  

 
β∠ 0 H*10-5 HT*10-5 β∠ 0 H*10-5 HT*10-5 β∠ 0 H*10-5 HT*10-5 

2 11,74451 11,46148 62 0,45352 0,45303 122 0,47041 0,47167 
4 5,86328 5,73423 64 0,44489 0,44504 124 0,48288 0,48249 
6 3,91164 3,82671 66 0,43809 0,43785 126 0,49458 0,49443 
8 2,92806 2,87412 68 0,43254 0,43141 128 0,50796 0,50761 
10 2,34316 2,30351 70 0,42523 0,42567 130 0,52219 0,52216 
12 1,94807 1,92389 72 0,42048 0,42058 132 0,53512 0,53825 
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14 1,66756 1,65343 74 0,41603 0,41612 134 0,55598 0,55607 
16 1,45687 1,45118 76 0,41214 0,41225 136 0,57546 0,57582 
18 1,29274 1,29443 78 0,40906 0,40894 138 0,59852 0,59779 
20 1,17396 1,16952 80 0,40609 0,40617 140 0,6223 0,62229 
22 1,07264 1,06779 82 0,40378 0,40393 142 0,65054 0,64971 
24 0,98444 0,98344 84 0,40176 0,4022 144 0,68094 0,68052 
26 0,91394 0,91247 86 0,39999 0,40098 146 0,71632 0,71532 
28 0,85229 0,85202 88 0,39868 0,40024 148 0,7559 0,75483 
30 0,80146 0,8 90 0,4 0,4 150 0,79959 0,8 
32 0,7559 0,75483 92 0,39842 0,40024 152 0,8543 0,85202 
34 0,71713 0,71532 94 0,39999 0,40098 154 0,91178 0,91247 
36 0,68094 0,68052 96 0,40204 0,4022 156 0,98327 0,98344 
38 0,64982 0,64971 98 0,40407 0,40393 158 1,07136 1,06779 
40 0,6223 0,62229 100 0,40639 0,40617 160 1,17254 1,16952 
42 0,59917 0,59779 102 0,40906 0,40894 162 1,29749 1,29443 
44 0,57546 0,57582 104 0,41182 0,41225 164 1,45867 1,45118 
46 0,55657 0,55607 106 0,41636 0,41612 166 1,66759 1,65343 
48 0,53456 0,53825 108 0,42048 0,42058 168 1,95053 1,92389 
50 0,52272 0,52216 110 0,42487 0,42567 170 2,29478 2,30351 
52 0,50694 0,50761 112 0,4318 0,43141 172 2,86431 2,87412 
54 0,49507 0,49443 114 0,43771 0,43785 174 3,82355 3,82671 
56 0,48241 0,48249 116 0,44529 0,44504 176 7,97794 5,73423 
58 0,47041 0,47167 118 0,45352 0,45303 178 23,34053 11,46148
60 0,46159 0,46188 120 0,46202 0,46188    

IV.5.5-2. Táblázat: A hibaterületek ábrázolása a β szög  függvényében 
 

A táblázatban látható valós hibaterület (H) értékét a programban numerikus 
integrálás segítségével számoltam. Az IV.5.5-3 –as ábrából jól kivehető az (4.5.22)-
es feltételekben megállapított harmadik feltétel, miszerint a paralelogrammával való 
helyettesítés az  (50 ≤ β ≤ 1200 ) intervallumban a legkedvezőbb. A táblázatban 
szintén megjelöltem a két szélső értéket.   
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IV.5.5-3 ábra 
A hibaterületek egymáshoz képesti ábrázolása 
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IV.5.6. Lokalizációs hibamező  

Definíció: Lokalizációs hibamező (LEF): Egy olyan kétváltozós skaláris 
függvény [ε=f(x,y)], amely az adott síkbeli munkaterület minden egyes (x, y) 
koordinátákkal megadott pontjához –egy hibafüggvény segítségével-, a „z” 
koordinátán megadja a kiválasztott markerpártól mért távolságok lokalizációs 
bizonytalanságát.  
 
Megvizsgálva az előbb leírt definíciót nyilvánvalóvá válik, hogy egy „off-line” 

eljárásról van szó. Az eljárás bemenő változói: a munkaterület matematikai modellje 
az akadályok elhelyezkedésének leírásával, a markerek pozíciói, a mobilrobot 
pozicionáló berendezésének (mérőrendszer) leírása a rendszer relatív, illetve abszolút 
hibáival. Az eljárás kimenete a fent említett lokalizációs hibamező, amit a 
munkaterület hibatérképének is nevezhetünk. A hibatérkép: 

- Megadja, hogy a kiválasztott pozicionáló-rendszer (beleértve a markerek 
elrendezését is) megfelel-e az előírt pontossági követelményeknek.  

- A síkbeli munkaterület minden pontjára vonatkozólag megadja, hogy 
melyik pontban melyik markerpártól várható a legpontosabb (vagy a 
legrosszabb) pozicionálás.  

- Megadja a kiválasztott útvonal minden pontjában a minimális (vagy a 
maximális) pozicionálási hibát, vagyis a kiválasztott útvonal minőségét a 
pozicionálási pontosság szempontjából.  

- Segítségével kibővíthető a konfigurációs tér egy ún. hibatérrel, amely a 
konfigurációs akadályokat, az eddigiekben szokásos százalékos biztonsági 
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zóna helyett a pozicionálást végző berendezés szemszögéből egy pontosan 
megadható és megindokolható hibazónával látja el. A hibazóna az 
akadályok különböző pontján (oldalán) különböző szélességű lehet, attól 
függően, milyen a mérési pontosság az adott pozícióban.     

Az előzőekben leírtak alapján láthatjuk, hogy a térképkészítés egy újabb 
formájával találkozunk. Az eddig ismeretes munkaterület-térképek: metrikus-, 
geometriai-, topológiai-, szenzor-térkép; egy új térképpel gazdagodhatnak: hibatérkép 
– ami kutatásaim szerint nem más, mint a lokalizációs hibamező.   

IV.5.7.  A lokalizációs hibamező létrehozása 

A lokalizációs hibamező (hibatérkép) létrehozásánál az IV.5.3 fejezetben leírt 
folyamatábrából és a IV.5.6 fejezetben leírt definícióból indultam ki. Legyen a 
hibafüggvényünk a hibaterületre illesztett paralelogramma területe, ez azt is jelenti, 
hogy figyelembe vesszük az illesztéshez szükséges feltételeket (4.5.23). Ezek alapján 
elkészítettem egy szimulációs rendszert, amely egy 2D-ben adott munkaterületre - az 
ábrán látható markerelrendezés mellett és a mérőberendezés adott hibáival - 
elkészítette a munkaterület lokalizációs hibamezejét – hibatérképét. A szimulációs 
rendszerben a robot aktuális pozícióját Poz(x,y)–nal jelölöm. A rendszer ide vonatkozó 
részének működési folyamata a következő: 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
i:=1; k:=i+1;     {i=[1,..,imax]; k=[i+1,..,imax]} 
Poz(x,y):=Ws(Xmin,Ymin)   {a kezdő pozícióra lépés} 
While Poz(x,y)≠Ws(Xmax,Ymax) 
 if ΣΣ(aktualM(i))≠0;  { marker-láthatóság vizsgálata} i:=i+1; until imax 
 While (i≠imax) DO 
 PozMarkHt(i):=0;  {a pozíció növelése után nullázni kell a mátrixot, -új mátrix lesz} 
 While (k≠imax) DO 
 if  {(β∠) AND (m(i),m(i+k))}=FALSE: k=k+1; m(i+k); {4.5.22 feltétel tesztelése} 
 HT(i)=[m(i).m(i+k)] / sinβ(i);  

PozMarkHt(i)=HT(i); { PozMarkHt-egy (i x i) mátrix, ahova a marker-pároktól számolt 
hibaterületek kerülnek }; 

WsLEF(x,y) := min[min(nonzeros (PozMarkHt))]; {a minimális területet beírom a 
munkaterület adott x,y pozíciójába}    

[M(i)x, M(i)y]:=koord{min[min(nonzeros (PozMarkHt))]}; {Megadja a minimális 
területet adó markerpárt} 

k:=k+1; {belső ciklus, a ref. markerhez tartozó markerek (k) növelése}  
i:=i+1; {középső ciklus, a referencia marker (i) növelése} 
x:=x+1; y:=y+1, {külső ciklus, a következő pozíciókra lépések} 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A leírásban az aktualM(i) egy mátrix, mely az aktuális pozíció Poz(x,y) és a 

vizsgált marker M(i) között van. A tesztelés folyamán azt vizsgálom, hogy ennek 
elemei nullák-e, mivel az akadályokat a munkaterületen egyesekkel jelölöm. A 
PozMarkHt szintén egy (i×i) dimenziójú mátrix (lásd 4.5.16 -os összefüggés), ahova 
beírom, az aktuális pozícióra vonatkozólag, az egyes markerpároktól számolt 
hibaterületeket, majd ezek közül kiválasztom a nullától különböző minimumot. 
Miután a minimális területet adó markerpár koordinátáit kiírtam, pozícióváltás után ezt 
a mátrixot további feldolgozás céljából eltárolom. További feldolgozás lehet, pl. a 
korrekciós tényező megadása az adott pozícióra vonatkozólag, lásd 4.5.5 összefüggés: 
wj(k)-hoz tatozó rj(k)-k.  



Nagy István 

 58

A folyamat eredménye egy 3D-s hibatérkép, ahol a z tengelyen a minimális 
hibaterületek nagysága látható, lásd IV.5.7-1 ábra.  

 
 
 

akadály   

X 

Y 

akadály 

IV.5.7-1 ábra 
Egy munkaterület 2D-s modellje és 

a hozzá tartozó hibatérkép 
 

 
A IV. fejezetben áttekintettem az eddig ismeretes lokalizációs eljárásokat, majd 

mindezek mellett javaslatot tettem egy új eljárás létrehozására, melynek tézisbe, és 
altézisekbe foglalása a következő: 

 
Tézis 1: Új, a felhasználó által specifikált feltételekre épülő, 
akadálymentes terület megtervezését biztosító eljárást fejlesztettem 
ki, amely eljárás egy új, lokalizációs hibatérképet eredményező 
modellből, valamint egy, e modellt felhasználó új algoritmusból áll. 

 
Az első tézis első altézise: 

Tézis 1.1: Új modellt fejlesztettem ki, amely lehetőséget 
nyújt arra, hogy a mobilrobot mindenkori pozíciójához 
egyértelműen hozzárendelje az ott várható lokalizációs 
bizonytalanság értékét. Az eljárás kiinduló adatbázisa a 
szenzorrendszer specifikációja (az alkalmazott 
szenzorrendszerre vonatkozó hibaadatok) mellett a 
munkaterület leírása, a mérés szempontjából lényeges pontok 
(markerek) feltüntetésével; eredménye pedig a munkaterület 
lokalizációs hibatérképe (LEF). 
 
Az első tézis második altézise az V. fejezet tézisbe foglalása.  

V. Navigáció 

A mobilrobot navigáció egy komplex feladat, amit legrövidebben, de érthetően a 
következő ábrával érzékeltetek.  
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 POZÍCIONÁLÁS PÁLYATERVEZÉS 

MOZGÁSVEZÉRLÉS ÉRZÉKELÉS 

Lokalizáció 
Globális térkép 

Valós környezet

Környezeti modell 
Lokális térkép 

V-1 ábra 
A navigáció folyamata  

A navigációs stratégiák szorosan kötődnek a mobilrobotok 
szenzorrendszereihez. A navigációnál az is nagyon fontos, hogy a robot milyen 
környezetben mozog, ismert vagy ismeretlen, továbbá mikro- vagy makro-
környezetben. Természetesen mindenhol más a navigációs pontossággal kapcsolatos 
követelmény. További kérdés, hogyan állapítsuk meg ezt? A válasz, hogy a 
pontosság legyen a lehető legnagyobb; azonban van erre egy minimum követelmény 
is, hogy a navigációs pontosság felbontásának minimum akkorának kell lennie, 
amekkora a mobilrobot fizikai mérete. Tehát mikro-környezetben, ha kicsi a robot, 
nagy munkaterület-felbontásra, pontos lokalizációra van szükségünk, makro-
környezetben pedig -minimálisan-, tartanunk kell magunkat a robot fizikai 
méreteihez. A továbbiakban a navigáció kapcsán beszélhetünk: 

 Globális navigációs eljárásról: térkép alapú vagy abszolút pozicionálást 
használ a mozgás irányítására. A viszonyítási pont lehet valahol egy 
választott pont a térben (vagy egy viszonyítási keret). A navigálásnál fellépő 
probléma lehet az ún. holt pont vagy „beragadási” (Dead-lock) probléma. 

 Lokális navigációs eljárásról: általában relatív pozicionálást használ a mozgás 
vezérlésére, a viszonyítási pont egy kiválasztott pont a robot „közvetlen” 
környezetében.  

 Individuális navigációs eljárásról: figyeli a mobilrobotot és minden 
objektumot, ami kapcsolatba kerül vele. Az objektumok egymáshoz és a 
mobilrobothoz viszonyított helyzetéből vezérli a mozgást. A viszonyítási pont 
maga a robot középpontja. 

Az alapvető navigációs technológiák és algoritmusok is az érzékelőkhöz 
kapcsolhatók: 

 GPS alapú technológia 
 Látás alapú technológiák (lézer, CCD kamera, markerekes navigálás, 

vonalkövetéses navigálás) 
 Dead Reckoning (relatív pozicionálás: odometria, inercián alapuló 

mérőműszerek: gyorsulásmérő, giroszkóp) 
 Ultrahangos technológia 
 Aktív jeladók (Active Beacons) 
 Térkép alapú navigációs technológiák (metrikus, topológiai térkép) 
Visszatérve az ismert/ismeretlen környezetben lévő navigáláshoz, ismeretes még 

ennek kombinációja is, a részben ismert/ismeretlen környezetben való navigálás. Az 
ilyen munkatereknél általában ismert a munkaterület határa, és néhány rögzített 
akadály pozíciója, mérete. A továbbiakban feltételezendő, hogy: megnő a 
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munkaterületen lévő akadályok száma vagy változik a mérete, vagy esetleg újabb 
dinamikus akadályok kerülnek be a munkaterületbe. Ilyenkor valós idejű navigációra 
van szükség. Ezzel és egy aránylag új navigációs technológiával kapcsolatban 
találunk megoldásokat a [31]-ben, ahol a navigálást fuzzy következtetések (Takagi-
Sugeno) segítségével oldjuk meg. Külön fuzzy szabály vonatkozik a falkövetésre, a 
középvonalon történő navigálásra, a célbaérésre és a konkáv- illetve konvex 
akadályok kikerülésére. A fuzzy szabályok paraméterei, -az egyes 
költségfüggvények minimalizálásának érdekében-, on-line módon kerültek 
optimalizálásra. A cikkben, a szerzők, ismertetik még a részben ismert környezetben 
való navigálást is. Itt a globális és a lokális navigációs eljárások kombinálásából 
kapott eredményeket szintén fuzzy szabályok alapján hasonlítják össze. A cikk 
további jelentősége, hogy az elméleti és szimulációs eredményeket a gyakorlatban is 
kipróbálták a KHEPERA nevű, mini-mobilrobot segítségével.  

Egy külön fejezet lehet a navigációban a közúti közlekedésben használatos 
járművek navigációja. Ez az „iparág” a mobilrobot-kutatások során kifejlesztett 
navigációs rendszerek eredményeiből meríti az egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő gyümölcseit (gépkocsikban használatos navigációs rendszerek). Az iparágat, 
az amerikai ITS16 rövidítés alapján, nevezhetnénk Intelligens Közlekedési Rendszer-
tervezésnek, melynek célja egy intelligens közlekedési rendszer létrehozása. Az ilyen 
irányú fejlesztések kezdetét a 70-es évek végére tehetjük, mikor már egyre nagyobb 
teret hódított magának a közúti közlekedés. Az első ilyen fejlesztések japánból 
indultak, mikor Japán elindította a CACS17 nevű kutatási projektet, melynek az volt a 
célja, hogy egy központosított számítógépes rendszer az út mellett felszerelt adó-
vevők segítségével vegye a gépkocsikból érkező úti cél kérelmeket és a kérés 
központosított feldolgozása után továbbítsa az eredményt (a cél eléréséhez szükséges 
útirányokat) a vezetők felé. A következő ismertebb projekt, a RACS18, szintén 
japánból indult, mely szerint a gépkocsik navigációit az út(ak) mellett felszerelt 
bóják (beacons) segítségével valósítják meg.  

Az európai kutatások a 80-as évek végére tehetők, mikor a közös piac EURÉKA 
programjának, DEMETER nevű projektjében kidolgozásra került a GDF19 szabvány 
első verziója. A másodi verzió megjelenése (DRIVE II) a 90-es évek elejére tehető.   

Az Egyesült Államokban szintén a 80-as évek elejére tehető a kutatások kezdete, 
ahol a digitális topográfiai térképek fejlesztésén volt a hangsúly. A népszámlálás 
során alakították ki ezeket a topográfiai térképeket, melynek eredményei a máig is 
ismert DIME fájlok.   

Végezetül egy intelligens közlekedési rendszer főbb összetevői láthatók az V-2 
ábrán.  

                                                           
16 ITS – Intelligent Transport System  
17 CACS - Comprehensive Automobile Control System (Átfogó Autóirányító Rendszer) 
18 RACS - Road Automobile Communication System (Közúti Gépjármű Kommunikációs Rendszer)  
19 GDF - Geographic Data File 
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bóják, 

jelzőberendezések 

SZABVÁNYOK 
KÖVETELMÉNYEK 

Intelligens Közlekedési Rendszer 

V-2. ábra 
Egy Intelligens Közlekedési Rendszer felépítése  

    Figyelembe véve a V-1 ábrát, az értekezés mindegyik fejezete kapcsolatba 
hozható a navigáció folyamatával, lásd az előzőekben leírt pozicionálást, majd 
lokalizációt és a következőkben leírandó pályatervezést.   

V.1. Saját kutatási eredmények 

A navigációval kapcsolatos további kutatásaim során, a munkaterület szabad 
területén belül, létrehoztam egy olyan navigációs területet, melynek jellemzője, hogy 
egy megadott munkaterület-leíráson, egy, a felhasználó által megadott, hibahatárra 
épül úgy, hogy benne a mobilrobot szabadon mozoghat.   

V.1.1. Navigációs terület 

A navigációs terület leírását mindjárt egy definícióval indítom, amit a 
későbbiekben világosan megmagyarázok, matematikailag alátámasztok, majd a 
fejezet végén röviden összefoglalok. Bevezetem a metszet-területek (H(i,i+k) vagy 
HT

(i,i+k)) nagysága adta lokalizációs bizonytalanságot, amit a továbbiakban ε -nal 
jelölök (H(i,i+k) ≅ HT

(i,i+k) = ε).  
 

Definíció: Navigációs terület (NA) a csökkentett szabad terület (AFS) 
azon x, y koordinátákkal meghatározott pontjainak halmaza, ahol a 
lokalizációs bizonytalanság (ε) a megengedett maximális lokalizációs 
bizonytalanságnál (εmax) kisebb vagy vele  egyenlő.  }{ maxεε ≤  ; 

}{ WSFSAFSNA ⊆⊆⊆ . A navigációs területen a mobilrobot, a 
felhasználó által megadott feltételek mellett, szabadon mozoghat.  
 
A kifejtésnél az előző fejezetekben definiált és leírt hibatérképből indulok 

ki. Azzal, hogy az x, y síkban található pozíciókhoz hozzárendeltem a z 
tengelyen, az adott pozícióhoz tartozó lokalizációs bizonytalanságot, egy 3D-s 
lokalizációs hibatérképet kaptam (lásd IV.5.7-1 ábra). Vagyis a hibatérkép az 
egyes pozíciókhoz tartozó lokalizációs bizonytalanságok megjelenítése. A 
leírtak értelmében a lokalizációs bizonytalanság általános matematikai 
értelmezése:  

 
);( ),( kii

THf +=ε    (5.1.1) 
 

ahol az f függvény a hibaterületek nagyságából származtatható.   
A gyakorlatban könnyen elképzelhető, hogy szükségünk van a lokalizációs 
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pontosság behatárolására. Ilyenkor megadható egy maximálisan megengedett 
lokalizációs hiba, amit εmax-szal jelölök. Ez vonatkozhat egységesen az egész 
munkaterületre, vagy pedig kötődhet a munkaterület egyes régióihoz, szegmenseihez. 
Értelemszerűen az akadályok közelében vagy szűk átjárók esetében pontosabb 
lokalizációra van szükségük, mint egy akadálymentes környezetben. Az ilyen 
esetekben az egyes régiókra vonatkozólag különböző lokalizációs hibahatárokat 
adhatunk meg: 

 
{ }[ ];, )()()max( iii yxε   (5.1.2) 

 
formában, ahol i a régió számát jelöli, továbbá x(i) és y(i) az egyes régiók 

behatárolását. 
 

akadály   

X 

Y 

akadály   

V.1.1-1 ábra 
Különböző megadott hibahatárok egy megadott munkaterületen 

Markerek 

A A

A-A 
ε

X

εmax3 

εmax1 

εmax2 

εmax1

εmax2

εmax3

ε(i)-k ábrázolása, az X eloszlásában 

i=1 i=2 i=2 i=3 i=1 

 
Az IV.5.7-1 ábrából kiindulva, meghatározva 3 régiót, régiónként más-más 

hibahatárral, megkapjuk a V.1.1-1 ábrát, ahol az εmax(i)-k,(i={1,2,3}) az egyes régiókra 
vonatkozó hibahatárok. A hibazónákat (lásd lejjebb: E-Zone) az (5.1.3) összefüggés 
alapján, a mért és a megadott hibák küszöbölésével kapom: 

)(max:, iAFSyx εε ≥∈∀   (5.1.3) 
További kérdés, hogy a megengedett hiba és a mérésből adódó lokalizációs 

bizonytalanság kapcsolatából milyen állapotok fordulhatnak elő: 
 

1. )max(:, iAFSyx εε ≤∈∀      (5.1.4)  
Ebben az esetben, az egész csökkentett szabad területre vonatkozólag a megadott 

maximális megengedett hiba a mérésből adódó lokalizációs hibák felett van. 
Következmény: A mobilrobot navigációs területe megegyezik a munkaterület 

csökkentett szabad területével (NA=AFS). 
Ez az állapot pályatervezésre alkalmas területet ad.     

 
2. )max(:, iAFSyx εε >∈∀      (5.1.5) 
Ebben az esetben, az egész csökkentett szabad területre vonatkozólag a megadott 

maximális megengedett hiba a mért lokalizációs hibák alatt van. Az ilyen területet 
(területeket) hibazónának nevezek, amit E-Zone –val jelölök.   

Következmény: NA=0, vagyis, összefüggő E-Zone → pályatervezésre 
alkalmatlan terület.  
Javaslat: Pontosabb lokalizációs mérőrendszer alkalmazása vagy más 
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markerelrendezés alkalmazása. (Ebben az esetben elsősorban a lokalizációt végző 
mérőberendezés cseréje jöhet számításba.) 
 
3. A harmadik eset valójában az első kettő kombinációja, mikor a maximálisan 

megengedett lokalizációs hiba területenként alatta, máshol pedig felette van a 
mérésből adódó lokalizációs hibának.  

 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>

≤
≠∈∀

Zone-E :kn területealkalmatla zésrePályaterve;

NA  : területalkalmas zésrePályaterve;
:,

)max(

)max(

j

ijiaholAFSyx
εε

εε
  (5.1.6) 

 
Az ilyen esetekből további két lehetőség adódik: 
3.1. összefüggő navigációs területet (NA) kapok a munkaterület csökkentett 

szabad tereire (AFS) vonatkozólag, ahol csak (E-Zone) „szigetek” alakulnak 
ki.  

Következmény: pályatervezésre alkalmas terület.  
3.2. AZ AFS-en belül csak NA „szigetek” alakulnak ki és valójában összefüggő 

E-Zone keletkezik.  
Következmény: pályatervezésre alkalmatlan terület.  
Javaslat: Annak érdekében, hogy összefüggő navigációs területet kapjunk: 

a. pontosabb lokalizációs mérőrendszert kell alkalmazni 
b. meg kell változtatni a markerelrendezést. (Ebben az esetben elsősorban a 

marker-konfiguráció megváltoztatása jöhet számításba.) 

Összefoglalás: 
A fejezet elején definiáltam a navigációs területet (NA), amely definíció 

szükséges, de még nem elégséges feltétele annak, hogy a mobilrobot eljusson a 
navigációs területen belül bármely pontból egy adott másik pontba. Figyelembe véve 
a (5.1.4), (5.1.5), (5.1.6) állapotokat, a szükséges és elégséges feltétel az NA 
összefüggőségében rejlik. Az NA összefüggőségének definíciója: 

 
Definíció: Legyen az összefüggő navigációs terület jelölése: NA. Ekkor, NA 
bejárható az R mobilrobot számára, ha: (∀ x,y ∈ NA) -ra érvényes, hogy bármely x 
bármelyik másik  y–nal (ahol x≠y), összeköthető úgy, hogy az összekötő 
egyenes/görbe minden egyes pontja eleme lesz, NA –nak, továbbá, -amennyiben nem 
pontszerű mobilrobottal dolgozunk-, érvényesnek kell lennie: rNANAd 2),( > , ahol 
„r” a mobilrobot köré írt kör sugara.     

Ennek értelmében az első tézis második altézise a következő:  

Tézis 1.2: Új algoritmust fejlesztettem ki a bejárható 
trajektóriák lehetséges helyeit leíró összefüggő navigációs 
területek (NA) meghatározására, mely eljárás kiindulva a 
lokalizációs hibatérképből (LEF) és a felhasználó által 
megadott, a munkaterület egyes lokalizációs 
pontjaira/területeire vonatkozó megengedett maximális 
pontatlanságból (εmax(i)); megalkotja a munkaterület szabad 
tereiben a lehetséges összefüggő navigációs területet. 

A navigációs területek biztosítják a felhasználó 
számára, az általa megadott feltételek (kívánt mérési 
pontosság) betartása mellett az akadálymentes pálya 
megtervezésének lehetőségét.  
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VI. Mobilrobotok munkatereinek leírása 

Ebben a fejezetben a mobilrobotok környezetének térképeivel foglalkozom. Az 
első részben áttekintem az eddig ismert és használt munkaterület-térképeket, majd 
fokozatosan eljutok az általam definiált, ún. „súlyozott gráf-térképig”. Első 
definícióm a munkatér térképe.  

Definíció: munkatér térképe: a robot környezetének digitális reprezentációja.   

VI.1. A térképkészítési technikák áttekintése 

A mobilrobot-technikákban használatos térképeket többféleképpen is 
megkaphatjuk, de általában két nagy kategóriát különböztethetünk meg: 

1.) A mobilrobot már készen kapja a munkaterület térképét (globális térkép) – 
navigálás ismert környezetben.  

2.) A mobilrobot saját maga készíti a munkaterület térképét (lokális térképek) – 
navigálás ismeretlen környezetben.  

Az első eset: mikor a mobilrobot készen kapja a munkaterület globális térképét. 
Ezek a térképek a mobilrobottól függetlenül, valamilyen térképkészítő eljárás 
segítségével készülnek (általában valamilyen CAD technikával), majd bizonyos fokú 
absztrakció után töltik le őket a mobilrobot memóriájába. Az absztrakció során 
megállapítják munkaterületen lévő akadályokat és a bejárható szabad területeket, 
majd következik a munkaterület értelmezése, felosztása. Amennyiben a munkaterület 
akadályait valamilyen geometriai alakzat formájába képezzük le (absztrakció), akkor 
megkapjuk a munkaterület geometriai (metrikus) térképét. Ezt a térképet azért 
nevezik metrikusnak is, mivel az akadályok a leképezés folyamán méretarányosak 
maradnak. A térképet - a pályatervezés szempontjából- a mobilrobot számára 
érthetővé kell tenni és ennek egyik lehetősége a munkaterület felosztása. A 
felosztással kapcsolatos néhány alapvető eljárás (a teljesség igénye nélkül):  

 Négyzethálós felosztás – ez a legegyszerűbb felosztás, amit a 
munkaterület „bit-térképének” is szokás nevezni. Az egész 
munkaterületet egyforma nagyságú négyzetek hálójára osztják fel, amit 
2D-s környezetben pixeleknek, 3D-s környezetben voxeleknek is szokás 
nevezni. Előny: egyszerű felosztás, hátrány: redundáns felosztás – a 
szabad területeket is ugyanolyan felbontással osztják fel. Útvonalkeresés: 
az akadályok által nem foglalt négyzeteken. 

 Négyes-fa (quadtree) felosztás – az egész munkaterületet négy egyforma 
részre osztja, majd csak azt a részt (négyzetet) osztja további négy részre, 
amelyben akadály - szabad terület egyaránt jelen van (kritikus terület). 
Előny: kevésbé redundáns mint a négyzethálós, csak a kritikus helyeken 
növeli a felbontást (ezért adaptív felosztásnak is szokás nevezni). 
Jellemzők: 2D-s környezetben négyes-fa, 3D-s környezetben nyolcas-fa, 
gráfos útvonal-keresés szükséges. 

 Bináris szegmentáció (BSP) felosztás – szintén az adaptív felosztások 
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közé tartozik, amely mindig két részre osztja a munkaterületet, de nem 
egyforma részekre, hanem az akadályok élein húzza meg a felosztó 
vonalat (síkot). Az egyik leggyakoribb felosztás. Előny: nem keletkeznek 
kritikus (az akadály-szabad terület szempontjából inhomogén) területek, 
gyors bináris gráfos keresés, hátrány: mivel csak x, y irányban húzzuk a 
felező vonalakat (síkokat), problémát jelentene, ha az akadály, pl. 450-
ban el lenne forgatva.  

 Pontos (egzakt) felosztás – a szegmensekben nincs átfedés akadály és 
szabad terület között (nincsenek kritikus szegmensek). Kétféle 
kivitelezése is ismert: 1.) a szegmenshatárok nem csak x, y irányban, az 
akadályok falainál húzhatók; 2.) klasszikus x, y irányú szegmens-
határvonalak, de a határvonalak csak a sokszög alakú akadályok csúcsain 
mennek keresztül, vagy érintik azokat, vagy beléjük torkollnak [45].  

A globális térkép alapján történő navigációt (lokalizációt) általában 
térképillesztéses módszernek nevezik. A módszer lényege, hogy a mobilrobot a 
közvetlen környezetében elkészíti a munkaterület lokális térképét, elvégzi a kívánt 
mértékű absztrakciót, majd megkeresi a lokális térkép megfelelőjét az „a priori” 
ismert globális térképen. A navigálás folyamán - a lokális térkép alapján kerüli ki a 
közvetlen közelében lévő akadályokat, a globális térkép alapján- pedig megtervezi a 
START és CÉL közti útvonalat. Lokalizációra is használatos ez a módszer, mikor a 
mobilrobot a lokális térképen beméri a közvetlen közelében lévő akadályokhoz 
képest a pozícióját, majd szintén beilleszti az ismert globális térképbe a közvetlen 
környezet méréséből, majd absztrakciójából kapott lokális térképet. A 
lokális↔globális térképillesztésre is széles körben találunk kutatási munkákat [46], 
[47], melyeknek részletes elemzésére az értekezés behatárolt keretei miatt nem térek 
ki. Napjainkban nagyon elterjedtek a közúti közlekedésben résztvevő 
gépjárművekben a digitális úttérképek (lásd különböző navigációs rendszerek), 
melyek georelációs adatmodellben* tárolják az információkat.    

A második esetben az ún. felderítő vagy területfeltáró robotok  munkájáról 
beszélhetünk. Az ilyen esetekben a robotunk teljesen ismeretlen környezetben 
navigál és a navigáció folyamán készíti el a környezet térképét is. A térképkészítés 
folyamatát és a térkép pontosságát nagyban befolyásolják a mobilrobot érzékelői. A 
mobilrobot egy kiinduló pozícióban „körbenéz”, majd az érzékelők adatai alapján 
készíti el a közvetlen környezetéről a lokális ún. érzékelt térképet (az angol irodalom 
„sensory map” néven ismeri), amit a feldolgozás után (Kálmán szűrés, …) tárol a 
memóriájában. Ezek után a kiinduló pozícióhoz képest megtesz egy bizonyos előre 
megadott távolságot, majd megismétli az előző folyamatot. A bejárt terület globális 
térképe a kapott lokális térképek egymáshoz illesztésével keletkezik. Ezt ikonszerű 
globális térképkészítésnek is nevezik, mivel az egyes lokális térképek „puzzle” szerű 
összerakásából keletkezik a végső globális térkép. Az illesztésre többféle lehetőség is 
kínálkozik, melyek közül talán csak a legismertebbet említeném meg: A „puzzle 
ikonok”, vagyis a lokális térképek átfedéssel készülnek, és minden ikonon egy 
bizonyos algoritmus határozza meg a jellegzetes alakokat (ezek általában az 
akadályok körvonalai) és az illesztésnél ezeknek a jellegzetes alakoknak a 
megfeleltetése folyik. Ehhez további segítséget jelent, hogy a mobilrobot jegyzi a 
helyváltoztatás irányát és hosszát is. Az ilyen és hasonló térképkészítési metódusokat 
az angol irodalomban SLAM - Simultaneous Localization And Map-building [48], vagy 

                                                           
* Külön adatbázisban a geometria és a leíró adatok 
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CML - Concurrent Mapping and Localization [49], néven emlegetik, amit magyarosítva 
„egyidejű lokalizáció és térképkészítés”-ként lehetne nevezni. Az egyik 
legjellemzőbb hátrányos tulajdonsága az ilyenfajta térképkészítésnek a pontatlanság. 
Ez abból fakad, hogy nincs egy abszolút koordinátarendszer, amihez képest a 
mobilrobot időnként be tudná mérni pozícióját és korrigálná esetleges hibáját. A 
helyváltoztatás és a távolságmérés relatív a kiinduló pozícióhoz képest, ebből 
kifolyólag a keletkező hibák is összeadódnak.  

VI.1.1.   Munkaterületek geometriai reprezentációja 

A gyakorlatban és a köztudatban a geometriai reprezentáció az egyik 
legelterjedtebb és a legismertebb munkaterület-megjelenítési mód. Szinte egyformán 
alkalmazzák 2D-s, illetve 3D-s környezetben is. Elterjedtsége talán annak köszönhető, 
hogy a szabad terek és az akadályok szempontjából első pillantásra könnyen 
áttekinthető és aránylag pontos leírást ad a környezetről, viszont hátránya, hogy a 
környezet leírásához szükséges memóriaigénye aránylag nagy. A geometriai térképek 
jellemzője, hogy geometriai primitívákból állnak. Jellegzetes geometriai primitívák:  

• 2D-s környezetben: pontok, vonalak, görbék, összetett vonalak 
(egyenesek és görbék kombinációja), sokszögek, körök, ívek, ellipszisek, 
spline-ok, … 

• 3D-s környezetben: pontok, szabályos/szabálytalan síkfelületek, 
szabályos/szabálytalan többlapú síkfelületek, gömbfelületek vagy például 
legújabban spline-os felületek (NURBS) [43], …   

A geometriai primitívákon alapuló reprezentáció egyik előnye, hogy az egyes 
objektumok (geometriai primitívák) matematikailag könnyen leírhatóak és így jól 
modellezhetőek. Az egyszerű geometriai alakzatokra jellemző műveletekkel (szilárd 
testek transzformációja) könnyen elvégezhetőek az objektumok mozgásával 
kapcsolatos matematikai műveletek és az esetleges átfedések is egyszerű Boole 
algebrai kifejezésekkel megvalósíthatók. Egy munkaterület geometriai (metrikus) 
leírásának matematikai megfogalmazását a következőképpen képzelem el: 

 
;,, posXSM =    (6.1.1) 

 
Ahol: S – egy távolságfüggvénnyel ellátott metrikus tér, X – a térben 

elhelyezkedő objektumok halmaza X={o1,.., on}, pos: X→S – pedig egy leképezés, 
amely az X objektumaihoz rendeli hozzá az S tér pontjait az M geometriai 
környezetleírásban.  

A modellezéssel kapcsolatban elsődleges nehézségként említhető az érzékelők 
adataiból kapott térképtől (sensory map) eljutni a megbízható geometriai modellig. 
Ezzel a folyamattal kapcsolatban 3 alapvető probléma merülhet fel: 

1.) a stabilitás hiánya: ebben az esetben a stabilitás alatt egy arány 
értendő, amely arány a kimenő és a bemenő változók megváltozásai 
között értendő. A stabilitás hiányaként értelmezem, ha a bemenő 
változók (érzékelők adatai) kismértékű változása nagy változást hoz 
létre a geometriai modellben (kimeneten).  

2.) egyértelműség hiánya: különböző érzékelt térképek ugyanolyan 
geometriai modellt eredményezhetnek. Vagyis ugyanaz a szituáció 
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többféleképpen is modellezhető.   
3.) kifejezéstelenség: a geometriai modellben nehéz ábrázolni a környezet 

szembeötlő, kifejező, kiugró tulajdonságait. Előfordulhat, hogy a szűrő 
vagy az absztrakciót végző algoritmus kiszűri a keskeny be- és 
kiugrásokat.    

Amennyiben megfelelő adatszűrést alkalmaztunk az érzékelésnél (pl.: Kálmán 
szűrés) és az absztrakciót végző algoritmusunk is eléggé komplex, ezeket a 
hiányosságokat a minimálisra csökkenthetjük.  

VI.1.2. Munkaterület topológiai reprezentációja 

Az igaz, hogy a geometriai térképek a szabad területek és akadályok 
szempontjából első pillantásra áttekinthetőek és érthetőek, de vannak esetek, mikor 
nekünk nem erre van szükségünk. Vannak olyan szituációk, mikor pl. valaki 
útbaigazítást kér tőlünk, ilyenkor általában olyanokat mondunk: „menj egyenesen, 
első kereszteződésnél balra, …”, és így tovább. Az ilyen és hasonló esetekre 
fejlesztették ki a topológiai térképeket. Előnyük, ami a mobilrobot technikában nem 
egy elhanyagolandó tény, a kis memóriaigény. A topológiai térképek egy szemléltető 
példája a metró útvonal-térképek. Ezeken is jól látható, hogy a topológiai térképek 
csomópontokból és az őket összekötő szakaszokból állnak. A csomópontok általában 
a munkaterületen valamilyen kiemelt objektumok, az őket összekötő egyenesek 
pedig a köztük lévő kapcsolatokat reprezentálják. A topológiai munkaterület-leírást a 
következőkkel jellemezném: 

 

;, EVG =    (6.1.2) 
 

ahol: V={v1, .., vj} a csomópontok (vertex) száma, és E={e1, .., ek} az összekötő 
egyenesek száma. Ez a leírás magában hordozza a gráfos leírás alapjait.  

Amíg a geometriai térképek metrikus adatokra támaszkodnak, azaz 
méretarányosan ábrázolják az akadályokat és a szabad területeket, a topológiai 
térképeken csak minimális jelleggel vannak jelen a metrikus adatok. A geometriai 
térképeknél a méretarányokkal csak annyi baj lehet, hogy az érzékelők adatai néha 
pontatlanok, ezért a modellben akár többszörösen is elcsúszhatnak a méretek. A 
topológiai térképeknél, amennyiben ismertek az objektumok közötti pontos 
távolságok, akkor azok az összekötő egyenesekre lehetnek jegyezve, vagy külön egy 
leíró adatbázisban. Egy munkaterület topológiai térképe valójában a munkaterület 
maximális absztrakciója, mivel csak pontok és az összekötő egyenesek segítségével 
ábrázoljuk.  

Mik lehetnek kiemelt objektumok, pontok? A mobilrobot technikában 
leggyakrabban az ismert pozíciójú markerek. Az összekötő egyenesek pedig a 
markerek közti útvonalak. Ez a típusú reprezentáció már adja a gráfos jelleget, ahol a 
kiemelt objektumok a gráf csomópontjai, élei pedig az összekötő egyenesek. 
Érzékeltetésképpen egy geometriai térkép és egy topológiai térkép matematikai 
leírása (pszeudokódban): 
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Munkaterület geometriai leírása: Munkaterület topológiai leírása: 

M=〈S, X, pos〉; 
 
Unit: meter; 
  Obstacle_1: rectangle 
       Width x1 to x2 
       Height y1 to y2 
  Obstacle_2: triangle 
       x1, y1 to x2, y2 to x3, y3 to x1, y1 
  FS_1: polygon 
       x1, y1 to x2, y2 to x3, y3 to x4, y4 to x1, y1 

G(i)=〈V(j), E(k)〉; 
ahol:  
   i: az egyes gráfok száma (ha több gráf is 
el van helyezve a munkaterületen) 
   j: az adott gráfhoz tartozó csomópontok 
száma  
   k: az adott gráfhoz tartozó élek száma 

 

v1 v2 
v3 

v4 

v5 

v6 
e1 e7 

 

Összehasonlítva ezt a két leírást, mindjárt szembeötlő, hogy a topológiai 
környezet-leírásnak sokkal kisebb a memóriaigénye, ami egy behatárolt memóriával 
rendelkező rendszernél nem egy elhanyagolható tulajdonság. A navigáció és az 
útvonaltervezés szempontjából a gráf-csomópontok és élek számozva vannak, sőt az 
élekre további információként a csomópontok közti távolság is felkerül. Az 
útvonalkeresésnél különböző gráfelméleti technikák alkalmazhatók, melyekhez 
néhány alapdefiníció tartozik, mint például annak meghatározása, hogy irányított 
gráfról és/vagy súlyozott gráfról beszélünk, majd a csomópontok és élek maximális 
számának meghatározása (pl. egy síkbeli gráfnál, ahol nincsenek egymást keresztező 
élek: k<3j-1). Úgy tűnhet, hogy a topológiai környezet-leírás visszafejlődés a 
geometriaihoz képest, de a valóságban ez nem így van. A beltéri navigáció (iroda, 
raktárhelység) gyakori felhasználási területe a gráfos környezet-leírás. Ilyen 
esetekben előnyösen használhatóak a padlóra festett markerek és az őket összekötő 
egyenesek. Igaz, a gráfoknál a működés egyik feltétele a folytonos konfigurációs 
terület, viszont nem feltétel a munkaterület strukturáltsága. Az irodalomban ismertek 
olyan terület-feltáró mobilrobotok is, amelyek végeredményként a munkaterület 
topológiai leírását adták meg. Ezek a modell felállításánál általában az odometrikus 
érzékelők adataira támaszkodtak. Egyik ilyen robot volt például a TOTO [44], amely 
a távolságok megállapítására (élek) az odométer adatait használta, a csomópontok 
felvételéhez pedig a kompasz állását és a terület tipikus jellemzőit (leírás), mint pl. 
baloldali fal vége, folyosó vége, …stb. A továbbiakban egy saját protokoll 
biztosította, hogy ne forduljon elő marker multiplicitás.  

VI.1.3. Hibrid térképek 

Ránézésre ez a fogalom nem teljesen ismeretlen a mobilrobot technikákban 
jártas szakember számára, de az egyértelműség kedvéért - áttekintve a hozzá 
kapcsolódó kutatásokat- érdemes definiálni. A mobilrobot technikákban alkalmazott 
térképek közül ezt nevezhetjük a „legfiatalabbnak”. Mint az elnevezéséből is látni 
lehet, különböző alapokon elkészített térképek ún. fúziójáról van szó. Elméleti síkon 
maradva, itt ne csak a geometriai és topológiai térképek fúziójára gondoljunk (annak 
ellenére, hogy a gyakorlatban ez a legelterjedtebb, és mint az látható a [50]-ben), 
hanem egyéb fúziókra is, lásd [51]. A további használatos munkaterület-leírások 
közül mindenképpen megemlíteném még a négyzethálós rács-térképet (grid-map) és 
az értekezés V. fejezetében leírt 3D-s hiba-térképet (LEF) is.   

A gyakorlatban a munkaterek geometriai (metrikus), vagy topológiai leírása 
többféleképpen is elkészíthető. Készíthetünk egy mobilrobot számára értelmezhető 
geometriai térképet egy előre megkapott földrajzi térképből, vagy pedig a mobilrobot 
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szenzorai által szolgáltatott érzékelői térképből. Az említett térképek az esetek nagy 
részében különbözhetnek egymástól. A különbségek okai lehetnek, pl.: az érzékelők 
pontatlansága, vagy a környezetben beállt változások a földrajzi térkép készítése és 
az érzékelés ideje közötti időszakban. Ezeket a különböző elkészítési módú, de 
azonos típusú térképeket is fuzionálhatjuk és létezik is rá gyakorlati példa (a 
haditechnikában a térkép és képfeldolgozás alapján működő ún. „ön-rávezető” 
rakéták). Ugyanez érvényes a topológiai térképekre is, itt is fuzionálhatunk 
különböző módokon elkészített topológiai térképeket. Mindezek értelmében a hibrid 
térképek formális matematikai leírását a következőképpen valósítom meg: 

 
;,CTH =    (6.1.3) 

 
ahol: T={T1,..,Tn} az ugyanazon munkaterületről készült, különböző térképek 

halmaza, és C={C1,..,Cp} a különböző térképek közti kapcsolatok halmaza. A 
kapcsolatok meghatározása nélkül a H térkép csak egy különböző térképeket tároló 
adatbázis lenne. Mindegyik kapcsolat egy Cp=〈ti,tj〉 páros, ahol ti∈Ti; tj∈Tj; i≠j, 
amely definiálja a különböző térképek azonos pontjai közötti megfeleltetést. A T a 
különböző típusú térképeknek megfelelően lehet T=〈M1,..,Mn〉, vagy T=〈G1,..,Gn〉, 
esetleg T=〈{Mi, Gj}〉 -ként is definiálva.  

Az előző fejezetekben definiáltuk a geometriai (metrikus), topológiai és hibrid 
térképeket. Ezek azonban csak a mobilrobot környezetének a leírásai és nem jelentik 
azt, hogy ezeket a mobilrobot már használni is tudja. Ahhoz, hogy a mobilrobot 
számára ezek értelmezhetőek legyenek, még minimálisan két dolgot kell 
meghatározni:  

1.) Referencia keret (vagy viszonyítási pont) definiálása, hogy értelmezni 
tudja a térkép egyes pontjait és a távolságokat. Ilyenek lehetnek:  

a.  geometriai térképeknél – egy derékszögű koordináta rendszer; 
b. topológiai térképeknél – a címkék halmaza (pl.: folyosó1, 

folyosó2, átjáró2, terem3, …)   
2.) A robot helyzetének definiálása, ami térkép alapján történő 

lokalizációval függ össze, vagyis a térkép adott pontjának és a valós 
környezet adott pontjának a megfeleltetése. Erre a következő definíció 
alkalmas: 

Definíció: az M térkép alapján lokalizálhatunk, ha létezik egy olyan Loc(t) 
függvény, amely meghatározza az R mobilrobot helyzetét az M–ben minden t 
időben.  
Természetesen ezen kívül még fennáll számtalan körülmény, amiről nem tettem 

említést, (bizonytalanság kérdése, a felbontás kérdése, …) de ezek tárgyalása 
meghaladja az értekezés kereteit.   

VI.2. Saját kutatási eredmények 

Itt egy általam kifejlesztett térkép létrehozását és definiálását tárgyalom, amely a 
hibrid térképek kategóriájába tartozik, de kialakítása egy általam kidolgozott 
folyamat eredménye. A térkép előnye, hogy használatával megtervezhető a minimális 
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bonyolultsági-fokú útvonal a kiindulási (S) és cél (C) pozíciók között, ahol {S,C}∈ 
NA.  

VI.2.1. Az „M2” térkép létrehozása 

Valójában a hibrid-térképek egy fajtájáról van szó, amely a munkaterület 
metrikus leírásából indul ki, majd ezen megszerkeszti a navigációs területet, és 
amennyiben NA folytonos, akkor megszerkeszti rajta a gráf-térképet. Ebből a 
leírásból kiindulva és a (6.1.3) –at figyelembe véve, az egész munkaterületre 
vonatkozólag az általam létrehozott hibrid térkép formális matematikai leírása: 

;},,,{ 21 CGMMH =   (6.2.1) 

Ahol: M1 - a munkaterület eleve ismert geometriai (metrikus) térképe; M2 - a 
munkaterület NA területének geometriai térképe; G - az NA –n belül felépített 
topológiai térkép; C – a térképek közti kapcsolatok halmaza. 

Kiindulok az értekezésből már jól ismert munkaterület geometriai leírásából 
(M1), és a hibatérképből (lásd IV. fejezet IV.5.7-1. ábra). Ennek megfelelően M1 
ismert, M2-t pedig megkapjuk az (5.1.6) –os összefüggés figyelembevételével.  
Elméletileg a hibahatárok számát egy modellben a munkaterület felbontása határolja, 
vagyis egy m×n –es pixelfelbontásnál, ahol X={x1,..,xm}, Y={y1,..yn} az εmax(i) –re: 
i={1,..,(m×n)}. Azonban a szemléltetés kedvéért maradjunk egyszerűen egyetlen 
hibahatárnál (εmax=konstans), amely legyen érvényes az egész munkaterületre. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a IV.5.7-1 ábrán látható hibamezőt egy adott (εmax) 
magasságban  elmetszem egy síkkal. Az εmax sík, amely párhuzamos az X-Y síkkal, 
matematikailag könnyen leírható a sík normálegyenlete segítségével: 0+0+(z-
εmax)=0, viszont az ε értékekre nehézkes (ezzel nem azt mondom, hogy lehetetlen, 
lásd Spline felületek modellezése) egy matematikai függvényt megfogalmazni. Azért 
nem foglalkozom ezzel, mert a modellben nem is ezen van a hangsúly, ugyanis a 
felbontásból adódóan diszkrét ε-okról van szó, amelyeket egy adott εmax 
magasságban elmetszek. A továbbiakban a modellben csak megjelölöm (pl. más 
színnel, vagy számozással) azokat az x(i), y(j) pontokat, melyek az ε<εmax feltételt 
teljesítik. A megjelölt pontok halmaza alkotja az M2 térképet, melynek körvonalait 
linearizáltam és szaggatott vonallal összekötöttem (lásd VI.2.1-1 ábra). A leírtak 

alapján világossá válik, hogy M2=NA; azt viszont, hogy NA
=
?

NA, csak az NA 

„összefüggőségi” vizsgálata után (lásd a V.1-ben leírt Conn(x,y) –ra vonatkozó 
definíció) tudom eldönteni. Amennyiben NA minden pontja a robot számára elérhető 
terület, akkor: 

NA=NA   (6.2.2) 

A VI.2.1-1 ábrán a munkaterület megadható a navigációs területtel a rajta 
létrehozott M2 térképpel és a G topológiai gráffal.   



Pozícionálási pontosságon alapuló, közel idő-optimális pályatervezési eljárás mobilrobotokhoz 
 

 71

VI.2.1-1 ábra 
A navigációs terület és a gráf-térkép ábrázolása

akadály 

X

Y 

akadály 

Legenda: 
⊗ - Markerek 
⊕ - Útkereszteződési pontok 

 

VI.2.2. A „G” topológia létrehozása 

Tételezzük fel, hogy érvényes a (6.2.2)-es összefüggés. Ebben az esetben a G 
topológia gráf felépítése valójában nem más, mint az NA navigációs terület 
„csontvázosítása”. A navigációs terület „csontváza” alatt az NA linearizált 
középvonalait értem.  A mobilrobot technikában használatos szabad területek 
középvonalai az irodalomból jól ismert, ún. Voronoi diagramok [52] segítségével 
könnyen megszerkeszthetőek, viszont ezek a diagramok, amennyiben általános alakú 
területekről van szó, nem szakaszosítottak. Az általánosított Voronoi diagram (GVD – 
Generalized Voronoi Diagram) szerkesztése egy linearizált munkaterület esetében 
(szakaszokból és pontokból álló, –poligonizált-, akadály, illetve munkaterület 
határok) három alapesetből áll: 

• két pont között szerkesztendő diagram (eredmény: szakasz) 

• szakasz és pont között szerkesztendő diagram (eredmény: görbe) 
• két szakasz között szerkesztendő diagram (eredmény: szakasz) 

Az említett három alapesetből egy linearizált szabad terület, szakaszokból és 
görbékből álló Voronoi diagramja minden esetben megszerkeszthető. Az előzőekben 
említett m×n -es pixelfelbontású munkaterületre viszont jól alkalmazhatóak a 
digitális képfeldolgozási eljárásokból ismert és jól kidolgozott középvonal-szerkesztő 
algoritmusok [53], ezek felhasználásával állítottam össze a saját algoritmusomat. Az 
eljárást ún. növekedéses eljárásnak nevezem, melynek lényege, hogy az 

)(i
NA területet-területeket (amik az akadályok és az esetleges E-Zonák) növelem, oly 
módon, hogy közben a terület morfológiája, alakja és topológiája ne változzon. (Az (i) 
az egyes különálló területek, objektumszáma lesz). A munkaterület határvonalát is 

)(i
NA  területként kezelem, viszont itt a növekedést a munkaterület belseje felé 
hajtom végre. Ezt a folyamatot addig folytatom, míg egy pixelnyi vastagságú vonalat 
nem kapok. Feltételezem, hogy NA összefüggő, ezért az akadályok ún. „lyukakat” 
alkotnak benne. Ezek a lyukak és az NA -n kívüli terület(ek) alkotják 

)(i
NA  

objektumokat. A folyamat az 
)(i

NA  objektumok számozásával kezdődik. A 
számozást az Na -n kívüli objektumokkal kell kezdeni, majd a belső objektumokkal 
(lyukakkal) folytatni. Utána meg kell határozni egy körbejárási irányt (pl. az 
óramutató járásával megegyező) és kezdődhet a pixel-átírás folyamat. A terület-
növelésnél (pixel-átírás) az első objektum (ami a munkaterület határvonala) xmin, ymin 
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pixeléből indulok ki és a meghatározott körbejárási irányt követve, vissza kell 
jutnom a kiindulási pontba. Miután ez megtörtént, átírom az adott objektumnál az 
xmin, ymin koordinátákat a következő körbejárásra felkészülve, és kezdem ugyanígy a 
körbejárást a következő objektummal, egészen addig, míg az utolsó objektumig el 
nem jutok. Ezek után ismét az első objektummal kezdek, és a sorrendet betartva 
folytatom az algoritmust az utolsó objektumig, egészen addig, míg a megnövelt 
objektumok határvonalai össze nem érnek, melyekből egy pixel-vastagságú 
„középvonalat” kapok. A sorrend betartása azért fontos, hogy a terület morfológiája 
megmaradjon.  

A pixel-átírás folyamata egy tesztelésből, ellenőrzésből, léptetésből, átírásból és 
újratesztelésből áll. A folyamat megértéséhez tekintsük a VI.2.2-1–es és VI.2.2-2 -es 
ábrákat, amelyek a vizsgálandó pixelt és környezetét, valamint az egész folyamatot 
ábrázolják. P1 a vizsgálandó pixel, {P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P2} sorrend pedig a 
körbejárást mutatja. A pixel-címzési hozzárendelés: P1=x, y; P2=x-1, y; P3=x-1, y+1; P4=x, 
y+1; P5=x+1, y+1; P6=x+1, y; P7=x+1, y-1; P8=x, y-1; P9=x-1, y-1.  

 

VI.2.2-1 ábra 
A pixelkörnyezet és az átírás folyamata 

Pixelkörnyezet címzése 

P1 P2 
P3 P4 P5 

P6 
P7 P8 P9 

Pixelkörnyezet átírás előtt 

•0 
0 1 1 

1 
1 1 0 

Pixelkörnyezet az 1. objektum 
környezetének átírása után 

1111
11 11 11

11
111111

Pixelkörnyezet az 1. objektum 
beszámozása után 

• 11 
11 1 1 

1 
1 1 11 

 
A folyamat során 0-val jelölöm az 

)(i
NA  objektumok pixeleit, 1-sel az NA 

pixeleit és 10+objektum_száma -val az átírt pixeleket és az objektumok a 
beszámozás után. A folyamatok rövid leírása a következő: 

 

Objektumok keresése számozása 
(0-ák átírása 10+obj.szám -ra) 

NA=0 …..objektumok NA=1….. navigációs területek 
L[l]…9 elemes FIFO lépés STACK, ide tárolódnak a lehetséges lépések. 
 
Xmin:= WSxmin; Ymin:=WSymin; obj.szám:=1; 
 

DO
WSy
WSx

Y
X

WHILE ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
<>⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
max
max

min
min  

 
A:     

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

min
min

:1 Y
X

P
  { rámegyek az első pixelre} 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.1:  0][

9

1

=∑
=j

jPIF    {objektumban vagyok,: A.1.1 folyamat következik} 

objxmin[i]:=x; objymin[i]:=y; {megjegyzem az objektumok min koordinátáit} 
------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.2:  ∑

=

=
9

1

9][
j

jPIF    {NA -ban vagyok, szélének keresése, A.6 folyamat } 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A.3:  ∑
=

<<
9

1

9][0
j

jPIF   {új objektum: obj. szám:=obj.szám+10; A.1.1 folyamat} 

  objxmin[i]:=x; objymin[i]:=y;  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A.4:  

∑
=

+=
9

1
).10(*9][

j

számobjjPIF
 {aktuális obj. vagyok, A.6 folyamat} 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.5:  )].10(*9[;9;0][

9

1

számobjjPIF
j

+≠≠≠∑
=

 

A.5.1: Tesztelések, 0-ák keresése: 
 IF P[j]=0     {ha talál:  A.1.1 folyamat } 
 

∑
=

>>+
9

1
9][)].10(*9[

j

jPszámobjIF
   {átírt objektum és NA határa} 

WHILE x≠xmin ÉS y≠ymin    {körbemegy, de csak 1-re lép: L1[l] lépések} 
Lépésenként: A.5.1     {tesztel és ellenőriz} 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.6:  

1:
1:

minmin

minmin

+=
+=

yy
xx   {lépek, majd tesztelek; objektum körbejárva=?; majd A3} 

   
A folyamat  {ha objektum körbejárva} 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A.1.1: )0][(][0 =← jPlL   {beleteszem a lépésregiszterbe a lehetséges lépéseket: 0-kat} 
 
 ).10()0][( számobjjP +←=  {átírom a nullákat} 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A.1.2 ][0][ lLjP ←     {lépek az első lehetőségre} 
 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
≠

min
min

][
y
x

jPIF     {tesztelek, nem jártam-e körbe} 

-Ha IGEN:  L0[0] =? ÜRES    {megnézem üres-e a lépésregiszter} 
   Ha IGEN:  A.6 folyamat  {objektum körbejárva} 
   Ha NEM: A.1.2 folyamat {lépek a lehetőségre}  
 
-Ha NEM:  A.1.1 folyamat   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terület-növelés és Voronoi pontok megjelölése 
(1-sek átírása 10+(aktuális) obj.szám-ra) 

 
i:=1; xmin:=objxmin[i]; ymin:=objymin[i]   {az első objektum min. pixelei} 
obj.szám:=i      {az első objektumra lépés}  
 
B:   

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

min
min

:1
y
x

P
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
B.1: FOR j=1 TO 9 DO 
 
  IF P[j]=1 
   L1[l]←P[j]   {A lépésregiszterbe tegye bele az 1-ket}  
   (P[j]=1)←(10+obj.szám)  {Írja át az 1-ket} 
 
  IF P[j]>(10+obj.szám) 
   P[j]←1000   {Voronoi pixel megjelölése}  
   V[k]←P[j]   {Voronoi pixelek tárolása} 
    
  IF P[j]=1000  NOP   {a Voronoi pixeleket hagyja meg}  
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END FOR; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B.2:  IF L1[l]<>ÜRES 
   P[1]←L1[l]   {Ha nem üres L1, akkor lépjen} 
   IF 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
<>

min
min

]1[
y
x

P    {Lépés után tesztel xmin, ymin-re} 

  B.1. folyamat 
 ELSE     {körbejártam} 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B.3:   objxmin[i]:= xmin+1;   {átírja az objektum xmin, ymin-jét} 
    objymin[i]:= ymin+1; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B.4:   IF i<> imax    {tesztelek az utolsó objektumra} 
   i←i+1     {megyek a következő objektumra} 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
B.5:  xmin:=objxmin[i];   {beállítom a következő objektum minimumait}
  ymin:=objymin[i];    

 B.1 folyamat 
 
 ELSE     {utolsó objektum} 
 
FOR DO

WSy
WSx

TO
y
x

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=
=

max
max

0
0    {tesztelem van-e még 1 a munkaterületen} 

 IF 1=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x  DO EXIT FOR   {van 1-s, kilépek a ciklusból és folytatom} 

 ELSE  „Voronoi vége”   {nincs több egyes, folyamat vége} 
END FOR; 
    
 i:=1     {vissza az első objektumra}  
 B.5 folyamat 

 

A lehetséges lépéseket az L1[l]illetve L0[l] mezőben tárolom a Voronoi diagram 
pontjait, pedig a V[k] –ban számozom, miközben a Voronoi pixeleket átírom „1000” 
-re. A linearizálásnál ezeket az „1000” jelölésű pixeleket számozom újra. A 
pontoknak és a lehetséges lépéseknek is megvannak az x, y koordinátái (xL[l], yL[l]; 
xV[k], yV[k]).  
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START 

Objetumok keresése, 
számozása 

imax=objektumok száma 

i:=1 

Objetumok[i] 
X:=Xmin[i]; Y=Ymin[i]

Átír 

Tesztel 
Voronoi pontok V[k] –ba 

Lehetséges lépések L[l]-be 
Körbejárt=? 

Lép 

Igen 

Nem 

Igen 

Nem 
lépés=? 

Körbejárt_objektum 

Igen 

Nem 
i=imax 

Körbejárt_munkaterület 

i:=i+1

∃ [x,y]=1 
Igen 

Nem 

END 

VI.2.2-2 ábra 
A terület-növelési folyamat diagramja  

A linearizálás folyamata a szomszédos Voronoi pontok megkeresésével és 
ennek alapján a V[k] újraszámozásával kezdődik. Az újraszámozásra azért van 
szükség, mivel a terület-növelés folyamata során kapott sorszámok nem felelnek meg 
a szomszédos pixel sorszámnak. Mivel pixelnyi vastagságú vonalakról van szó, a 
szomszédos pont keresésében is ebből indulok ki. A folyamat során először 
megkeresem a Voronoi diagram, x=0, y=0 munkatér-koordinátához legközelebb eső 

pontját, ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=

=
= yx

y
x kVWSdV ,

0
0min |][|]1[  ez lesz a Voronoi diagram első pontja, majd a 

szomszédos pontok keresésével sorszámozom a diagram pontjait. A szomszédos 
pontok keresésénél továbbra is érvényes marad a VI.2.2-1 ábrán megadott pixel-
környezet és címzés, valamint a körbejárás iránya is. A P1 pixelre lépek és a 
környezetét vizsgálom. Amennyiben a P1 pixel szomszédságában három vagy több 
V[k] pontot találok, akkor a P1 pontot elágazási pontra is tesztelem, majd ha a teszt 
„igaz”, bejelölöm és az elágazás után a számozás az első ágon folytatódik tovább 
V[k], míg az elágazási ágon(akon) pedig E[p]V[k] lesz, ahol p az elágazás számát 
jelenti majd.  A szomszédos pont keresése addig folytatódik, míg a diagram minden 
pontját meg nem számozom. 
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Miután az egész diagram számozása befejeződött, következhet a linearizálás 
vagy szakaszosítás. A folyamatnál a V[1] pontból kiindulva egyenest húzok a V[3] 
pontba, majd kiszámolom a V[2] pont távolságát (m1) a V[1],V[3] szakasztól. 
Amennyiben ez az érték egy megadott küszöbérték alatt van, a V[3] pont után 
veszem a V[4] pontot, összekötöm V[1]-gyel és újra kiszámolom a V[2] távolságát 
(m1) a V[1], V[4] szakasztól, és természetesen a V[3] távolságát (m2) is a V[1], V[4] 
szakasztól. Utána ismét [m1 küszöbérték] illetve [m2 küszöbérték] tesztelés 
következik. Amennyiben [(m1≥küszöbérték) VAGY (m2≥küszöbérték)] akkor 
meghúzom a V[1], V[3] szakaszt, majd V[1]←V[3], V[2]←V[4], és V[3]←V[5] 
cserék következnek, és kezdődhet újra a küszöbérték számolás és ellenőrzés 
folyamata. A Voronoi diagram újraszámozásának és szakaszosításának folyamata a 
VI.2.2-3, VI.2.2-4, VI.2.2-5 ábrákon látható. Az m távolságok kiszámolásánál a 
V[1], V[2], V[3] háromszögből indulok ki, ahol a V[1], V[3] alaphoz tartozó 
magasságot számolom ki a Héron képlet segítségével. Amennyiben S -sel jelölöm a 
háromszög kerületének felét, akkor az m magasságra érvényes:   

;
2

]2[]1[]3[]2[]3[]1[ VVVVVVS ++
=    (6.2.3) 

;])3[]1[]).(2[]1[]).(3[]2[(
]3[]1[

2 VVSVVSVVSS
VV

m −−−=  (6.2.4) 

 

V[1] 

V[2] 
V[3] 

V[4](m1) 
m2 m1 

VI.2.2-3 ábra 
Az (m) magasságok számolása  

Az elágazások és átmenetek megállapításához itt is érvényes az előzőekben már 
leírt pixelkörnyezet, VI.2.2-4 ábra.  

P3 P4 P5 
P2 P1 P6 
P9 P8 P7 

P3 P4 P5
P2 P1 P6
P9 P8 P7

P3 P4 P5 
P2 P1 P6 
P9 P8 P7 

P3 P4 P5
P2 P1 P6
P9 P8 P7

P3 P4 P5 
P2 P1 P6 
P9 P8 P7 

VI.2.2-4 ábra 
Lehetséges átmenetek és elágazások 

Lehetséges átmenetek 

Lehetséges elágazások 

 

Figyelembe véve a VI.2.2-4 ábrát és a {P[j]=P[1]=V[k]|1000} megállapítást, az 
átmenetekre és elágazásokra a következő feltételek írhatóak fel.  
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Az átmenetekre érvényes feltételek: 

Egyenes 
átmenetek és 

variációik 
j & j+1 & j+5 - 

OR j & j+2 & j+6 | 
OR j & j+3 & j+7 / 
OR j & j+4 & j+8 \ 

- A megtört vonalas átmenetekre: 
Görbe 

átmenetek j & j+1 & j+4 & j+5 & j+8 

(OR)  És ennek variációi! (forgatás P[1] körül) 

- A kereszteződések: 
Keresztező

dések j & j+1 & j+3 & j+5 & j+7 + 

OR j & j+2 & j+4 & j+6 & j+8 X 

(OR)  És ennek variációi! (forgatás P[1] körül) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az elágazásra érvényes feltételek: 
Elágazások j & j+1 & j+4 & j+6 Y 

(OR)  És ennek variációi! (forgatás P[1] körül) 
 j & j+1 & j+3 & j+7 T 

(OR)  És ennek variációi! (forgatás P[1] körül) 

  j & j+1 & j+3 & j+4 & j+6 j+7 
−
−− |

 
(OR)  És ennek variációi! (forgatás P[1] körül) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VI.2.2-5 ábra 
Az újraszámozás és szakaszosítás folyamatai

START 

k:=1 
V[k]:=minV 

1. lépés 
Tesztelés 

P[j]:= 2 TO 9 
if P[j]=1000 
P[j]:=V[k+1] 

Tesztelés 
P[j]:= 9 DOWNTO 2 

if P[j]=1000 
P[j]:=V[utolsó] 

END 

lépés 
P[j]:= P[1] 

Tesztelés
P[j]:= 2 TO 9 
{ÁTMENET} 
{ELÁGAZÁS} 

P[1]:= E[p] 
p:=p+1 

Az újraszámozás folyamata 

START 

K:=1; R:=2; i:=1; g:=1; p:=1

Line: V[K], V[K+R]

számol: m[i] 
{lásd: 7.2.2} 

m[i]<küszöb R:=R+1
i:=i+1 

G[g]:=V[K]; g:=g+1;
V[K]:=V[K+R-1]; i:=0 

E[p]V[K]:= E[p]V[K+R-1]
p:=p+1; 

Nem

Igen 

V[K+R]=V[utolsó] 
E[p]V[k]=utolsó 

E[p]=utolsó 

END 

Igen 

Nem

A szakaszosítás folyamata 

V[K+R]=E[p] 

Nem

Line:  
E[p]V[K], E[p]V[K+R] 

Igen 

VÉGE=? 
P[j]=V[utolsó] 

 
A szakaszosítás folyamatának eredményeképpen megkapom az NA gráf-

topológiáját a G[g] szakaszvégpontokkal és E[p] elágazási pontokkal.   
„C” a térképek közti kapcsolat – Ebben az esetben a térképek közti kapcsolatot 

nem nehéz definiálni, ugyanis mindhárom „térkép” ugyanazon valós x, y 
koordinátákat tartalmazza. Azaz a csatolást a térképek között, maga a koordináta 
rendszer adja (G(xi,yj)≡M2(xi,yj)≡M1(xi,yj)≡Ws(xi,yj)). Mivel a G topológia is valós 
környezetben épült (az élek konkrét útvonalak, az elágazások konkrét kereszteződési 
pontok), ezért már pályatervezésre is alkalmas lehetne, sőt bejárható pályá(ka)t is 
adhat (lásd Voronoi diagramos pályatervezés), azonban én az értekezésben egy 
simább és a bejárási idő szempontjából optimálisabb, végleges bejárandó útvonalat 
tervezek, lásd VII.2. fejezet.  

VI.2.3. A gráf felépítése és súlyozása 

A gráf felépítése folyamán, kiindulva a G[1] első szakaszvégpontból, 
megszámozom a gráf éleit, majd ezek után megállapítom a szakaszvégpontok, élek, 
és elágazási pontok súlyozását. Az elágazási pontok jelölésénél maradok az E[p] 
jelölésen, az élek jelölése pedig S[s] jelölésű és sorszámozású lesz. Mindenek előtt, 
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az egyértelműség kedvéért, definiálom a szakaszvégpontot, az elágazási pontot és az 
éleket.  

Szakaszvégpont: (Gráf csomópont) Egy szakasz kezdeti vagy végpontja vagy két 
szakasz találkozásánál az első szakasz végpontja, amely egybeesik a második szakasz 
kezdeti pontjával.  

Elágazási pont: (Gráf csomópont) Kettőnél több szakasz találkozási pontja.  
Él: Két szakaszvégpontot vagy szakaszvégpontot és elágazási pontot vagy két 

elágazási pontot összekötő egyenes.   
Ebben az esetben a számozáson nincs nagy hangsúly (ugyanis a pályatervezésnél 

úgyis átszámozom a rendszert) csak azért fontos, hogy meg tudjam állapítani az 
éleket, és hozzá tudjam rendelni valamihez a kiszámított súlyozásokat. Két, 
sorszámban egymást követő szakaszvégpont között élt definiálok. Mikor elágazási 
ponthoz érek, akkor az élek számozása az elágazási ponttól - a körbejárásnak 
megfelelően- az első éllel folytatódik (hasonlóan, mint a szakaszosításnál, itt is az 
elágazás után a körbejárásnak megfelelően az első elágazással folytattam a 
szakaszosítást) mindaddig, míg körbe nem érek az élek számozásával. Ezek után az 
első elágazási pontra ugrok és folytatom a számozást (lásd VI.2.3-1 ábra) 

VI.2.3-1 ábra 
Az élek és csomópontok számozása
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Az élek súlyozása – Az eddigi súlyozott gráfokkal szemben, ahol általában csak 
az élek hosszát súlyozták [83] és így nem vették figyelembe, többek között pl. a 
lokalizáció gyakoriságát, forgalomsűrűséget,… stb., amik a munkaterület 
specifikációiból adódtak, én az élek súlyozására egy többtagú kifejezést használok, 
melynek taglétszáma a felhasználó feltételeinek megfelelően változhat. Először 
megállapítandó, hogy milyen optimalizálási feltételek, számítanak a súlyozásnál, 
(ezek lesznek a polinom tagjai), majd minden tagot egy tényezővel szorzok (w(n)), 
ami azt fejezi ki, hogy az egyes tagok milyen mértékben számítanak bele az adott él 
végleges súlyozásába.  A megértés érdekében vegyük pl. az S(i) él súlyozását. 
Legyenek a felhasználó által megszabott feltételek: az útvonalhossz (S(i)L), a 
lokalizáció gyakorisága (S(i)ARe) és a forgalomsűrűség (S(i)TrD), ami persze csak 
multi-ágensű környezetre érvényes.  

Javaslatok az egyes feltételek megbecslésére: 

• S(i)L:  Az él súlya legyen egyenlő a 1+iiGG  szakasz hosszával. 

• S(i)ARe: A lokalizáció gyakorisága függ a szakasz hosszától, mely mellé 
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megállapítom a „legszűkebb” NA helyet, ahol mindenképpen 
lokalizációs mérést kell végezni. Mindezek mellett megadható egy 
távolsági küszöbérték, amely alatt megadott távolságok után lokalizációs 
ellenőrző-mérést kell végrehajtani. A küszöbértékek dinamikusan is 
változhatnak a talajminőségtől és a mobilrobot „pályahűségétől” 
függően.   

• S(i)TrD: Multi-ágensű környezetben vannak olyan kiemelt pontok a 
munkaterületen (pl. dokkoló pontok), melyeken az ágensek gyakrabban 
megfordulnak. Az ilyen és hasonló pontokhoz vezető szakaszokon 
feltételezhető a nagyobb forgalomsűrűség. A forgalomsűrűség mértékét a 
munkaterület nagyságából és az ágensek számából lehet meghatározni.  

Az előzőekben leírt javaslatok alapján az i. él súlyozása: 

WS(i)=w1S(i)L+w2S(i)ARe+ …+…+w(n)S(i)TrD  (6.2.5) 

Ahol w1, w2, w(n) jelentik az egyes tényezők súlyozásának „fontosságát”.  

A csomópontok súlyozása – A gráf csomópontok alatt az egyes 
szakaszvégpontokat, illetve elágazási pontokat értem. Az eddigi gráfokban, azzal, 
hogy nem vették figyelembe a két egymást követő él közti bezárt szöget, 
tulajdonképpen mellőzték a gráf „dinamikai” tulajdonságát. Vagyis az 
útvonaltervezésben nincs figyelembe véve az útvonal bonyolultsága. Itt a 
bonyolultság alatt a kanyarok gyakoriságát és élességét értem. Ennek figyelembe-
vételére dolgoztam ki az alábbi eljárást. Felbontottam a gráf-csomópontokat az 
alábbi ábra szerint (lásd VI.2.3-2 ábra) és kiszámítottam az „n”-el jelzett köztes 
szakaszok súlyozását. Így, egy csomópontnak többszörös súlyozása lett, melyből a 
végleges súlyozás az útvonaltervezés során (a fordulás élességétől függően) alakul 
ki. Természetszerűen a köztes szakaszok súlyozása a két egymást követő szakasz 
közti bezárt szögből (α) adódik a következőképpen. 

Legyen az α szög értelmezési tartománya, α∈(00-1800) között. Érvényesülnie 
kell a feltételnek, hogy minél élesebb a kanyar (kisebb a bezárt szög), annál 
nagyobbnak kell lennie a súlyozásnak és az egyenes továbbhaladáskor a súlyozás 
legyen nulla. Ebből kifolyólag a J. csomópont, n-el jelzett köztes szakaszának 
súlyozására tett javaslatom, amennyiben az α szög már ismert: 

Wn(J) = wn(J)|180-α0
(i,j)|   (6.2.6) 

Ahol az indexek jelentése:  
- első index (i): a csomópontba beérkező szakasz száma 
- második index (j): a csomópontból távozó szakasz száma 
- wn(J) pedig az adott, (J.) csomópontra  vonatkozó arányossági tényező 

Az ábrából (VI.2.3-2) és a képletből (6.2.6) is látható, hogy amennyiben a bezárt 
szög 1800, a köztes szakasz súlyozása nulla. A végleges útvonal súlyozásával majd a 
következő fejezetben a pályatervezés keretén belül foglalkozom. 
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VI.2.3-2 ábra 
A gráf-csomópontok súlyozása  

A fejezet tézisbefoglalását a következőképpen képzelem el. 

Tézis 2: Új, súlyozott, irányított gráfok létrehozására alkalmas 
eljárást fejlesztettem ki, amelynek kiinduló bázisa a munkaterület 
összefüggő navigációs területe (NA), és eredménye egy súlyozott-
irányított gráf, ahol az élek súlyozását a felhasználó igényei 
alapján összeállított polinom segítségével, míg a csomópontok 
súlyozását a csomópontok felbontásából határoztam meg. Az egyes 
útvonalak bonyolultsági fokát az élek és a csomópontok végleges 
súlyértékeinek összeadásával állapítom meg. 

VII. Pályatervezés  

Ez a fejezet, hasonlóan az előzőekhez, szintén kapcsolódik az eddig leírtakhoz, 
definiáltakhoz, és rövid összefoglalója a következő: Az S és C koordináták 
megadásával az előzőekben leírt súlyozott „gráf-térkép” irányítottá (S→C) válik. 
Segítségével felépítem az összes lehetséges útvonalat a kiindulási (S) és cél (C) 
pozíciók között, kiszámítom az útvonalak költségfüggvényeit, majd a legkisebb 
költségfüggvénnyel rendelkező útvonalhoz egy lágygörbe formájában illesztem 
hozzá a végleges bejárandó pályát. Így egy közel idő-optimális és szélsőséges szög-
gyorsulásoktól mentes, a középvonalat tekintve –biztonságos, végleges trajektóriát 
kapok.     



Nagy István 

 82

VII.1. Pályatervezéssel kapcsolatos 
kutatások áttekintése 

Ebben a fejezetben az alapvető pályatervező algoritmusok típusait tekintem át, a 
velük kapcsolatos tevékenységekkel, majd néhány ismertebb pályatervező algoritmus 
működésének ismertetésével.  

A pályatervező algoritmusok klasszikusan két nagy csoportra oszthatók: a 
lokális, és a globális pályatervezésre. Mint ahogy a navigációs eljárásoknál, itt is 
megtalálhatók ezek mellett individuális pályatervező algoritmusok is, melyek 
általában a kifejlesztőikről (Lee algoritmus, Dijsktra algoritmus) vagy a végrehajtás 
módjáról vagy az algoritmus jellegzetességeiről (Bug algoritmus) kapták nevüket.  

VII.1.1. Lokális pályatervezés 

Általában a relatív pozicionálásból kapott adatok alapján tervezi az útvonalat. 
Ismeretlen környezetben használatos a környezet feltérképezésére vagy a mobilrobot 
közvetlen útvonalában lévő akadályok kikerülésére. A lokális pályatervezésben a 
legelterjedtebben használatos módszerek a következők:  

Virtuális erőkön alapuló módszerek. Klasszikus lokális pályatervező eljárás, 
amely a mérésekhez általában ultrahangos érzékelőket használ és a pozíciónkénti 
virtuális repulzív erők kiszámolásával kialakítja a munkaterület ún. potenciálmezejét 
(APF20). Ennek a dinamikus módszernek a kifejlesztése és első használata 
Borenstein, Koren és Khatib neveihez köthető [54], [55], [56]. Ez a módszer a 
továbbiakban nagyon jól bevált az ismeretlen területek (környezetek) 
feltérképezésére, ahol a munkaterület metrikus (geometriai) térképét készíti el. 
Elviekben a módszer nagyon jól bevált, a gyakorlatban a problémát az okozza, hogy 
előfordulnak olyan helyzetek, mikor a mobilrobot ún. csapdába/holtpontba 
(trap/dead lock) kerül, ahonnét általában valamilyen pozíció vagy helyzet felújító 
algoritmus segítségével tud csak „kimenekülni”. Egy másik megemlítendő probléma, 
hogy keskeny útszakaszon az eljárás hajlamos az ún. oszcillálásra, vagyis a 
mobilrobot keskeny korlátok között faltól-falig közlekedne. Ennek kiküszöbölésére 
születtek a VFF illetve VFH21 módszerek [57]. A virtuális erőkön alapuló módszerek 
dinamikus környezetben is jól használhatóak, csak ekkor nagyobb a 
számolásigényük. A jelenlegi kutatások iránya, hogy minél effektívebb (gyorsabb), 
ún. „kimenekítő” algoritmusokat hozzanak létre [58], vagy pedig a térképkészítés 
(mesterséges potenciálmező) feladatát osszák meg több ágens között [59].    
 A térképkészítés a munkaterület cellákra való felosztásával kezdődik. Minden 
cellában távolságmérést végzünk, majd a cellában számokkal ábrázoljuk (küszöbölés 
beiktatásával) a számított virtuális repulzív erő nagyságát. A cellák sűrűsége, a 
munkaterület nagyobb felbontása pontosabb eredményt hoz, azonban mérés- és 
számításigényesebb. Amennyiben a munkaterület minden pontjában elvégezzük a 
mérést és számolást, megkapjuk a munkaterület aránylag pontos geometriáját. Erre 
láthatunk egy jó szimulációs példát az [59]-ben. Egy további térképkészítési módszer 
a VFH-módszer segítségével történik, ahol nemcsak cellákra, hanem a mobilrobot 
pozíciójából nézve, még poláris, szektoronkénti felosztásra is sor kerül. Az egyes 
szektorok súlyozása a szektorba foglalt cellák „súlyozásából” van kiszámítva. Így 
könnyebben meghatározható a tervezett útirány, vagyis a kerekek kitérési szöge. 

                                                           
20 Artificial Potential Field  
21 VFF - Virtual Force Field, VFH - Vector Field Histogram 
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Ezeket a módszereket az irodalom „Steer Angle Fields -SAF22” módszerekként is 
emlegeti. Valós környezetben (valós robot) maximálisan figyelembe kell venni a 
mobilrobot kanyarodási lehetőségeit (adott a robot kinematikájával). Így a poláris 
koordináta rendszerben megadott munkaterület-térképen, a robot pozíciójától 
függően keletkezhetnek tiltott szegmensek, majd különböző súlyozással ellátott ún. 
nem tiltott szegmensek. Ezt a súlyozással ellátott térképet, sok esetben 
hisztogramnak is hívják. Erre a módszerre találunk példát a [60]-ban.  
 BUG algoritmus. A Bug algoritmusoknak már egész családja ismeretes. A 
klasszikus Bug algoritmus érzékelői relatív pozicionálást használnak, lehetnek 
tapintó érzékelők is, és a navigálás szempontjából a falkövetéses technikát 
alkalmazzák. A Bug, Bug1, Bug2 algoritmusok a célkövetéses és falkövetéses 
technikákat kombinálják, vagyis célkövetés van addig, míg: vagy elérik a célt vagy 
akadályba nem ütköznek, ahol a továbbiakban a falkövetéses technikát alkalmazzák.  
Az algoritmusok az akadály megkerülésében különböznek. Az egyik körbemegy az 
akadály körül, közben méri távolságát az akadálytól, megállapítja a legkisebb 
távolságot és oda visszatérve, folytatja tovább útját célkövetéssel. Ennek felújított 
változata, mikor nem megy teljesen körbe az akadály körül, hanem mikor 
megállapítja, hogy a cél és a mobilrobot közti távolság újra növekedni kezd, visszatér 
a kisebb távolságú pozícióra, itt kilép a falkövetéses módból és célkövetéssel 
folytatja útját a cél felé. Fellépő problémák: Az akadály körül mozogva ugyanaz a 
távolság marad a cél és mobilrobot között, spirális alakú a szabad terület, konkáv 
alakú akadályok.  

A hiányosságok kiküszöbölése érdekében született az Érintőleges Bug 
algoritmus (TBA23), amely az akadályokat csak érintőlegesen veszi figyelembe [61]. 
Ebből a metódusból ismerünk lokális- és globális verziót is. Mindkét verzió ún. 
láthatósági gráfon alapul, amely a kiindulási és cél koordináták között keletkezik. 
Amennyiben a cél látható, célkövetést alkalmaz az algoritmus. Amennyiben nem 
látható (tehát akadályok mögött van), az akadályok konvex csúcsai vannak csak 
figyelembe véve és átmeneti célként az első akadály konvex csúcsa kerül kijelölésre. 
Az átmeneti cél pozíciójában újbóli láthatósági vizsgálat következik, egészen a 
kijelölt célpozíció eléréséig. A lokális verzió csak a rövid távolságokon használatos 
szenzor-rendszer érzékelési határán belül jelöli ki az akadályok konvex csúcsait 
(lásd, pontozott vonal), mint átmeneti cél-pozíció.     

 

Start Cél 
Akadály1 

Akadály2 

VII.1.1-1 ábra 
A „TBA” algoritmus pályái  

 
 Geometriai primitívákon alapuló pályatervező algoritmusok. Ebben a 
bekezdésben a geometriai primitívák alatt szakaszok (S), ívek (C) és megfordulást 
jelentő szimbólumok (|) értendők. A megfordulás alatt irányváltoztatást jelent, az 
előre→hátra, illetve hátra→előre között. Az ilyen típusú pályatervező algoritmusok 
általában feltételeznek egy bizonyos mobilrobot-kinematikát (általában kerekes 

                                                           
22 Kitérési mezők 
23 Tangent Bug Algorithm  
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járművekről van szó, de még ezen belül is az egyes algoritmusok pontosításra 
szorulnak). A legismertebb kifejlesztői és képviselői az ilyen típusú algoritmusoknak 
Reeds és Shepp.  

 Reeds Shepp algoritmus [62]. A fentebb említett geometria primitívákból 
összeállított 9 lehetséges variációt (ami valójában 5 alap-variáció 
kibővítése), melyek segítségével mindig leírható a kiindulás és cél között 
lévő útszakasz (az algoritmus feltételezi, hogy az útvonalon már 
nincsenek akadályok).  

A geometriai primitívák, még tovább variálhatók hat mozgás-primitívával: S+, S-

, R+, R-, L+, L-, ahol S az egyenes vonalú mozgást, R a jobbra kanyarodást, L a balra 
kanyarodást jelenti. A + ill. - indexek az előre ill. hátra haladást jelképezik. Vagyis 
egy C|C|C geometriai alapvariáció a mozgás szempontjából még tovább pontosítható 
L+R-L+ vagy L-R+L-,…stb., mozgási alap-primitívákkal. A továbbiakban ezeket a 
primitívákat a pontosabb útvonalkövetés érdekében még paraméterezték is. A 
paraméterezett primitívák összefoglalása a VII.1.1-2. Táblázatban látható. 
 

variációk α β γ d 
Cα|Cβ|Cγ  [0,π] [0,π] [0,π] - 
Cα|CβCγ  [0,β] [0,π/2] [0,β] - 
CαCβ|Cγ  [0,β] [0,π/2] [0,β] - 

CαSd|Cγ [0,π/2] - [0,π/2] (0,∞) 
Cα Cβ|CβCγ [0,β] [0,π/2] [0,β] - 
Cα |CβCβ|Cγ  [0,β] [0,π/2] [0,β] - 

Cα |Cπ/2Sd Cπ/2 |Cγ [0,π/2] - [0,π/2] (0,∞) 
Cα |Cπ/2Sd Cγ [0,π/2] - [0,π/2] (0,∞) 
Cα Sd Cπ/2| Cγ [0,π/2] - [0,π/2] (0,∞) 

VII.1.1-2. Táblázat: A Reeds-Shepp algoritmus alapvariációi 
 
Reeds és Shepp megállapította, hogy ha figyelembe vesszük a geometriai- és 
mozgás-primitívákat is, akkor 48 különböző variációval bármilyen pályát le tudunk 
írni. A Reeds-Shepp algoritmusok az előzőekben leírt (pl.: Bug-algoritmus) 
algoritmusokkal szemben már jobb pályákat alkotnak a kiindulás és cél között. 
Használhatóak lokális, de globális pályatervezésekre is. Több kutató is foglalkozott a 
felhasználásával és ezekből születtek is előnyösebb változatok, mint pl. a [63]-ban, 
és [64]-ben látható SFP24 algoritmusok. A globális pályatervezésre a kibővített 
Reeds-Shepp algoritmus látható a [65]-ban, ahol a munkaterületen lévő akadályok 
jelenléte miatt ki kellett bővíteni az eredeti algoritmust. A vezérelhetőség 
szempontjából egyedüli hátrányként azért megemlíteném az átmeneti pontokat az 
egyes primítívák között. Ezeken a pontokon ugyanis a mobilrobot sebességének 
vezérlése nem teljesen egyértelmű. A gyakorlatban általában az inercia erő 
segítségével lendülnek át ezeken a pontokon, vagy a pontok közeli részek 
felbontásával oldják meg a vezérelhetőséget. Példaként említeném, mikor egy 
szakasz egy éles ívbe megy át. A szakaszon a sebesség nagyobb lehet, mint az íven, 
így a szakasz végén megáll, majd egy új sebességgel folytatja útját az íven a robot. 
(Vagy fejlesztések után: a szakasz vége felé lassít, majd mikor eléri az íven lévő 
sebességet, már az ív vezérlése szerint folytatja útját – de ezek a kutatások is még 
fejlesztésekre szorulnak). Mindezek a problémák a lágygörbés pályatervezéssel 
kiküszöbölhetőek.    

További geometriai primitívák alapján történő pályatervezéssel, mint pl. a 
                                                           
24 Shortest Feasible Path  
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Dubins görbék vagy a Balkcom-Mason görbék alapján történő pályatervezéssel 
találkozhatunk még a [66]-ban.   

VII.1.2. Globális pályatervezés 

A globális pályatervező eljárásoknál az útvonalat általában ismert környezetben 
(ahol ismert a munkaterület térképe: topológiai/metrikus) határozzák meg. Az ilyen 
eljárások számítási igénye jóval nagyobb, mint a lokális eljárásoké. Az eljárások a 
számítás szempontjából két fázisra oszthatók, egy „off-line” (ami az előkészítő fázis, 
kiragadja a megfelelő adatokat az előre megadott munkaterület-térképből, némely 
esetben tanuló „learning” fázisnak is emlegetik.) és egy „on-line” (némely esetben 
„query” vagy „real-time”), végrehajtó fázis, ami általában valamilyen gyors 
algoritmus az optimális (közel optimális) útvonal kiválasztására. Amennyiben 
kategorizálni szeretnénk a globális pályatervező eljárásokat, akkor három nagyobb 
kategóriát lehetne felállítani: az elsőbe sorolhatók a Reeds-Shepp féle, kibővített 
paraméterekkel dolgozó pályatervező eljárások, a másodikba a hullámterjedéses 
módszeren alapuló pályatervező eljárások, míg a harmadikba a véletlenszerű (P-
PPL25) pályatervező eljárások.   

Az első kategória abban tér el a klasszikus Reeds-Shepp metódustól, hogy ebben 
az esetben az algoritmusnak figyelembe kell vennie a munkaterületen lévő 
akadályokat. A metódusok általában valamilyen munkaterületi felosztással 
kezdődnek, ahol először -a bejárhatóság szempontjából- megállapítják az 
akadályokat és a szabad területeket. Az akadályokat a munkaterületen általában 
valamilyen konvex poligon formák képviselik. Ezek után az „off-line” fázisban egy 
gráf-rendszer valósul meg -az előző munkaterület-térkép alapján-, amely magában 
foglalja a szabad területeket (lehetséges útvonalakat) függetlenül a kiindulási- és cél-
koordinátáktól. Itt a gráf-rendszer élei és csomópontjai követik a konfigurált 
akadályok határvonalait illetve sarokpontjait, vagyis a végleges út szempontjából az 
útvonal falkövetéses, majd a végén célkövetéses lesz. Ebben a fázisban valójában 
még nincs is megállapítva kiindulási-, ill. cél-koordináta.  

A második fázis, a megvalósítási „Real-time” fázis, ahol az előző fázisban 
felépített adat-struktúrák alapján, általában három lépésben, megtervezzük a 
végrehajtási útvonalat. Az első lépésben a kiindulási- és cél-koordinátákat 
határozzuk meg. Ekkor a munkaterületnek megfelelően, több lehetséges útvonal is 
kialakulhat a koordináták között. A második lépés általában valamilyen gráf-keresési 
módszer (pl.: A* algoritmus), amely megkeresi a két koordináta között lévő 
„legrövidebb” (vagy legkisebb számítási költséggel járó) utat. A harmadik lépés 
pedig a kiválasztott útvonalra megtervezi a bejárandó, végleges végrehajtási 
útvonalat, ahol az algoritmusok nagy része az ívekből-szakaszokból összetevődő 
Reeds-Shepp metódust használja. Egy jó példa erre a módszerre a [65]-ben látható. 
 A hullámterjedéses módszerek szintén a munkaterület felosztásával kezdődnek. 
Alapkivitelben [67] a munkaterületet négyzethálósan osztják fel, így az akadályokat 
is négyszögek képviselik. Háromdimenziós környezetben a munkaterületet térbeli 
kockákra (voxelek) osztják fel. A továbbiakban a négyzeteket számozzák, kiindulva 
(legkisebb számozás) az indulási koordinátától (S), -körbe, mint ahogy a hullám 
terjed-, egészen a cél-koordinátáig (T). Az útvonal (keresés) a számozások alapján 
alakul ki (a cél felé tartva, mindig az eggyel nagyobb számozású négyzet a 
következő).  
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VII.1.2-1 ábra 
A hullámterjedéses módszerek

Négyzetrácsos területfelosztás Vonalas területfelosztás 

 
 

A módszer előnye, hogy -amennyiben létezik útvonal a kiindulás és cél között-, 
általában a legrövidebb útvonalon (amennyire a négyzethálós módszernél 
elképzelhető) mindig célba talál. Természetesen a végpontok között itt is létezik több 
útvonal (amik lehetnek még egyforma hosszúságúak is).. A hátrányok közé a nagy 
számítási igény sorolható, mivel a négyzethálós felbontás finomsága elméletileg 
végtelenig mehetne, ami nagy memóriaigénnyel jár. A memóriaigény csökkentésére 
dolgozott ki Akers 1967-ben egy eljárást, aki nem egytől-végtelenig, hanem csak 
1÷3-ig számozta a négyzeteket. Így az útkeresésben különféle szekvenciák 
alakulhattak ki, (1,2,3,1,2,3,…, vagy: 1,1,2,2,1,1,… ). A futási idő csökkentésére 
pedig a kettős hullámterjedést vezették be, ami abból állt, hogy nemcsak a kiinduló, 
hanem a cél koordinátából is elindítottak egy hullámot.  A fejlődés folyamán az 
útvonalkeresésre gráf-elméleti módszereket használtak: fa-struktúrák, amelyek 
bináristól-oktálisig is terjedhettek és ahol az egyes ágakat (amik megfeleltek a 
négyzeteknek) még súlyozták is. Erre láthatunk egy jó példát a [68]-ban.  

A hatvanas évek végén (1968/69) a négyzetrács-szerkezetű területfelosztást, 
vízszintes és függőleges vonalak hálója váltotta fel. Ezekben az esetekben a kiindulás 
és cél koordinátákat jelölő vonalak voltak a „0” számmal jelölve, majd távolodva 
tőlük emelkedtek a számok is. Itt is külön hullámot indítottak a kiindulási és cél 
koordinátákból, majd a számozás és vonalak metszéspontjai alapján állapították meg 
az útvonalat. 

A hullámterjedéses módszerek összefoglalása, a rácsszerkezetű, illetve vonalas 
szerkezetű algoritmusok összehasonlítása látható a VII.1.2-2. Táblázatban. Az M és 
N a rácsszerkezet dimenziója (MxN), az L a szakaszok (a vonalak kereszteződési 
pontjai közötti vonalak) száma. 

 
Útvonal-keresés Labirintus-keresés Vonal-keresés 
Algoritmusok  Lee Soukup Hadlock Mikami Hightower 

Térigény  O(MN) O(MN) O(MN) O(L) O(L) 
Időigény  O(MN) O(MN) O(MN) O(L) O(L) 

Megtalálja az útvonalat? 
(ha létezik) 

Igen Igen Igen Igen Nem 

Legrövidebb útvonal? Igen Nem Igen Nem Nem 
Munkaterület felbontás Rács Rács Rács Vonal Vonal 

VII.1.2-2. Táblázat: A hullámterjedéses pályatervező algoritmusok összehasonlítása 
 

A véletlenszerű pályatervező algoritmusok hasonlítanak az első kategóriába 
sorolt, globális Reeds-Shepp metódushoz. Az előzőekben említettekkel 
összehasonlítva, talán ezek a legáltalánosabb, de mindenesetre a legfiatalabb 
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metódusok. Itt mindenképpen meg kell említeni Lydia Kavraki és J-C. Latombe [69] 
munkáit, akik talán elsőként dolgozták ki és alkalmazták ezt a módszert. Ezek az 
algoritmusok szintén két részre oszthatók, egy számításigényes tanulási (learning) és 
egy gyors végrehajtó (query) fázisra. A tanulási rész a munkaterület felosztásával 
kezdődik, szabad területekre, illetve akadályokra. A továbbiakban azonban már eltér 
az előzőektől, itt ugyanis a szabad területeken belül, véletlenszerűen helyeznek el 
konfigurációs pontokat, majd a szomszédos konfigurációs pontokat összekötik. 
Ezekből a konfigurációs pontokból és az összekötésekből kialakul egy gráf-rendszer 
(nem irányított) [70]. Ennél a metódusnál általában már a gráf-rendszer 
elkészítésénél több szempontot is figyelembe lehet venni, mint pl.: csak a szabad 
területen belül szabad összekötni a konfigurációs pontokat, és már az összekötésnél 
figyelembe kell venni a robot kinematikai tulajdonságait (kanyarodási képesség). 
Minél több szempontot veszünk figyelembe a tanulási fázisban, annál gyorsabb lesz 
a végrehajtási fázisunk. A végrehajtási fázisban a kiindulási és cél koordináták 
meghatározása után, elindul egy rövid keresés, ami ezeket a koordinátákat „rávetíti” 
a megfelelő (ami általában a legközelebbi) gráf összetevőkre (általában a ponthoz 
legközelebb eső él). Ezek után egy gráf-keresési algoritmus (A*, Dijsktra) megkeresi 
az összeköttetést a két pont között, majd a végleges útvonal illesztése következik. A 
megtalált összeköttetés nem minden esetben kell, hogy a legmegfelelőbb útvonal is 
legyen, ezért ezek a továbbiakban még különböző szempontok alapján tovább 
javíthatóak. Erre látható egy példa a [71]-ben.  

 
 

VII.1.2-3 ábra 
Véletlenszerű pályatervezés  

 
A leírt alapmetódussal kapcsolatban sok fejlesztés látott napvilágot. Ezek 

mindjárt az első lépésben –a munkaterület felosztása-, jelentkeztek, pl. abban, hogy a 
szabad munkatereket még tovább kategorizálta a veszélyesség (szűk szabad terület) 
szempontjából. Vagy a gráf-rendszer kialakításánál ún. beépített egységeket (plug-in) 
használtak, melyek a mobilrobot egyes kinematikai tulajdonságait tartalmazták. Ez 
sokat gyorsított a végrehajtó fázison, pl. ha ismert volt, hogy a végleges útvonal 
illesztését Reeds-Shepp metódussal végzik és a beépített egység tartalmazta a 
mobilrobot kanyarodási tulajdonságait. A módszer dinamikus környezetre 
alkalmazható továbbfejlesztése látható a [72]-ben, ahol a szerzők egy sajátos 
algoritmust dolgoztak ki a gráf-csomópontok összekötésével kapcsolatban. Ehhez 
ismerték a mobilrobot haladási sebességét, így a gráf-rendszert készítő algoritmusba 
beépítették a szomszédos csomópontok eléréséhez szükséges időket is – pl. súlyozás.   

VII.1.3. Mobilrobotok optimális pályatervezése 

A mobilrobotok pályatervezése és annak optimalizálása, nagymértékben hasonlít 
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az iparban használatos robotkarok CPC26 típusú mozgás-tervezéséhez és azok 
optimalizálásához, sőt azt is mondhatjuk, hogy ezek nyújtották a kiindulási alapokat 
[73]. Ennek megfelelően nagy mennyiségű irodalom is megtalálható a különféle 
típusú robotkar-mozgások, különböző szempontok alapján történő optimalizálására 
[74], [75], [76], [77]. A [73] alapján a folyamatos mozgástervezéssel, és annak 
optimalizálásával, kapcsolatban az alábbi három dolgot kell szem előtt tartanunk: 

• útvonaltervezés: meghatározza a pálya alakját, geometriáját.  
• trajektória tervezése: meghatározza a pályán az időbeli mozgás lefolyását 

(sebesség). 

• trajektória követés: meghatározza a pályahűség szempontjából fontos 
követelményeket. (mit kell tennünk, hol és hányszor pozíciót ellenőrizni, 
hogy az előírt pályán maradjunk). 

Az előbbiekben felsorolt irodalmak közül kiemelném a [76] –t, ahol a szerzők a 
robotkar mozgásának parametrikus leírásával (λ(t)) próbálták optimalizálni a mozgás 
vezérlését, majd később a [73] –ban ezt részletesen ki is fejtették. Talán ez az a rész, 
amely legjobban hasonlít, és adta az alapot, a mobilrobotok mozgásának paraméteres 
pályaleírásához.   
A mobilrobotokkal kapcsolatos pályatervezésnél, illetve feladat-végrehajtásnál, a 
fentebbi felsorolás még tovább bővíthető a  

• viselkedés-kiválasztással: meghatározza a mozgás stratégiáját.   
Amikor optimális pályatervezésről beszélünk, minden esetben világossá kell 

tennünk az optimalizálás szempontjait. A gyakorlatban többféle szempont is létezik 
az optimalizálásra, ilyenek lehetnek például: a biztonság, a sebesség, a lokalizációs 
pontosság, a legrövidebb út keresése, a végrehajtási idő csökkentése, és így tovább.  

A mobilrobotokkal kapcsolatos optimális pályatervezés általában a 
munkaterületek topológiai gráfjából indul ki, méghozzá oly módon, hogy az egyes 
gráf-éleket, az optimalizálási feltételeknek megfelelően súlyozással látjuk el, majd a 
különböző gráf-keresési algoritmusok segítségével kiválasztjuk a megadott 
szempontokat maximálisan figyelembe vevő optimális útvonalat. A továbbiakban 
azután ezt az útvonalat még tovább optimalizálhatjuk (pl.: időben) a pálya-
sebességek maximalizálásával, de ez már, a [73] alapján, inkább a trajektória 
tervezése kategóriába tartozik. 

A spanyolországi Lleidai Egyetem Mérnöki Informatika Karán fejlesztettek ki 
egy nagyon egyszerű, pár ütközési érzékelővel ellátott padlótisztító robotot, 
amelynek véletlenszerű pályatervezési algoritmussal (P-PPL) ellátott pályatervező 
mechanizmusát optimalizálták [85]. Az optimalizálási eljárás folyamán a robot 
modelljéből indultak ki (SimRobot), amelyet MatLab segítségével készítettek, és 
ezen a modellen tesztelték az optimalizáló algoritmus variációit is. Az eredeti (nem 
optimalizált) P-PPL algoritmus működése a következő volt: haladj előre ütközésig, 
majd ütközés után tolass vissza, fordulj el egy véletlenszerűen megadott szöggel 
(orientációval) és ismét haladj ütközésig. Az optimalizálási folyamat során a 
tanulmány szerzői ezeket a véletlenszerűen megadott szögeket próbálták bizonyos 
határok közé szorítani (850÷1350), melynek eredményeképpen kevesebb ütközést és 
nagyobb effektivitást értek el a takarítási folyamatban. Ezt az eredményt a szerzők 

                                                           
26 CPC – Continuous Path Planning 
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mérések és elemzések kapcsán érték el.  
Egy másik optimalizálási szempont lehet a robot(ok) viselkedésének 

optimalizálása. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy adatbázisban megvan az elemi 
viselkedések halmaza (lásd VII.1.3-1 ábra). Van egy algoritmus, amely bizonyos 
eseményekre válaszként kiválasztja a megfelelő viselkedéseket és az optimalizálás 
ennek az algoritmusnak a továbbfejlesztése bizonyos adott szempontok alapján. A 
[79]–ben egy jó példát láthatunk egy mobilrobot viselkedés-hálózatának 
optimalizálására. Ezt a cikk szerzői úgy próbálják elérni, hogy a rövidebb lefutási 
idejű viselkedéseket választják a viselkedés-hálózatból. A klasszikus mesterséges 
intelligenciával (MI) működtetett rendszerekben a tervezőfolyamat csak kiválasztja a 
cél eléréséhez szükséges viselkedéseket, míg ez az optimalizált folyamat figyelembe 
veszi az egyes kiválasztott elemi viselkedések lefutási idejét is. A szerzők az 
eredményeiket a Khepera mobilrobot szimulációs modelljén is sikeresen tesztelték.   

 

Előfeltételek Elemi viselkedések Cél (végrehajtás) 

VII.1.3-1 ábra 
Az egyes viselkedések kapcsolata  

Egy idő-optimális pályatervezési eljárás leírására találunk jó példát a [84]–ben, 
ahol egy differenciális hajtással ellátott kétkerekű mobil platformra (Segway Robotic 
Mobility Platform - RMP) fejlesztették ki az eljárást, de a szerzők szerint minimális 
módosítás után bármely „autó jellegű” mobilrobotra is használható. A fejlesztés célja 
a minimális időt igénybevevő útvonal keresése a start-cél koordináták között. Az 
RMP esetében ez a jármű gyorsulásának és sebességének maximalizálását jelenti, 
persze az adott körülmények (pályafeltételek, dinamika) figyelembevételével. A 
kifejlesztett pályatervező algoritmust itt is, mint sok egyéb esetben, egy szimulációs 
modellen tesztelték, pontszerű robot-reprezentációval. A tervező-algoritmus (RRT27) 
ún. kinematikai-dinamikai tervezést alkalmaz, amely nem csak a mobilrobot statikai 
állapotait veszi figyelembe, hanem ezek deriváltjait is. Igaz, ezzel duplájára 
növekszik a tervezés „dimenziója” is. A „sima” trajektóriát a szerzők valójában a 
[85]-ben leírt algoritmus módosításával érték el, amelyet annyiban változtattak meg, 
hogy mindenhol - a dinamikai feltételeknek megfelelően- a maximális sebességgel és 
szögsebességgel dolgoztak (ezt nevezték el a szerzők kinematikai-dinamikai 
pályatervezésnek). A cikkből világosan látható, hogy az „idő-optimalitást” a szerzők 

                                                           
27 RRT – Rapidly Exploring Random Trees 
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nem az útvonal hosszának, alakjának, módosításával érték el (mint ez a Spline-os 
rendszerekben lenne), hanem a maximális sebességek, gyorsulások betartásával.  

Nagyon hasznos optimalizáló eljárásokat fedezhetünk fel a multi-ágensű 
mobilrobot-rendszerekben (MAS). A működtetés szempontjából a MAS 
rendszerekben elsődleges cél az ütközések elkerülése, majd ezek után jöhetnek a 
másodlagos célkitűzések, mint pl.: a rövidebb, és/vagy biztonságosabb trajektóriák 
keresése. Az ilyen rendszerekben az ágensekkel, mint dinamikus akadályokkal 
számolhatunk. Az ilyen típusú dinamikus pályatervezésben, ami az idő-tér 
folytonosságban történik, nagy szerepet játszanak a munkatér súlyozott gráf 
reprezentációi, ahol a csomópontok súlyozása a csomóponton két egymás után 
áthaladó ágens közti eltelt idővel arányos. Érthetően ez az idő ugyanabban az idő-tér 
„kontinuumban” nem lehet egyenlő nullával. Az élek súlyozása pedig ugyanazon 
mobilrobot, ugyanazon szakasz szakasz-végpontjain történő áthaladási idejével 
arányos. Az ilyen és hasonló típusú feladatok optimalizálásában többek között 
elévülhetetlen érdemeket szereztek a Szentpétervári Tudományos Akadémia 
dolgozói, mint például Kolushev, Bogdanov és Timofeev [80], [81].    

Sok esetben szükség lehet az MI eszközeinek optimalizálására is, mint például 
egy genetikus algoritmus (GA) vagy neurális hálózat működésének esetében. 
Ismeretes, hogy ezek a rendszerek nagy adatbázissal, sok mintavételezéssel és sok 
paraméterrel (gének populációja, neuronok) dolgoznak, és így nagy számításigénnyel 
is rendelkeznek. A nagy számításigény jelentősen lelassítja a GA illetve neurális 
hálózat működését, ezért van szükség az egyes minták optimális kiválasztására. A 
genetikus algoritmusok esetében, általában ún. „fittnessz” függvény(ek) segítségével 
választják ki a végeredményhez gyorsabb konvergenciát eredményező 
paramétereket. Erre láthatunk egy jó példát a [59]-ben, amelyben a szerző az 
effektívebb felderítés érdekében egy multi-ágensű rendszerben három fittnessz 
függvényből (Sg, S1, S2- melyekből, Sg egy általános, és S1 és S2 speciális) állítja elő a végleges 
függvényt. Hasonló, kettős optimalizációs céllal ellátott függvénnyel találkozhatunk 
a [82]-ben is, ahol a szerzők a végleges fittnesz függvényt két célorientált (f1, f2) 
függvény segítségével állítják össze. Az így modifikált genetikus algoritmust a 
szerzők MOGA (Multi Objective Genetic Algorithm) névre keresztelték.  

Egy valós-idejű optimalizált pályatervezésre figyelhetünk fel két kínai szerző 
[83] cikkében, melyben egy multi-ágensű rendszer pályatervezésére a szerzők a 
modifikált AS28 rendszert alkalmazták. Itt a pályatervezést három lépésben végezték. 
Először összeállították a munkaterület szabad-tér modelljét, melyhez a MAKLINK 
rendszert alkalmazták, majd második lépésben a Dijkstra algoritmus segítségével 
megkeresték a lehetséges ütközésmentes útvonalat(kat), és végül a módosított AS 
segítségével állították fel a végleges bejárandó útvonalat.    

                                                           
28 AS = Ant System  
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VII.1.3-2 ábra 
A konvergencia folyamatai az AS algoritmus esetében 

a.) Módosított AS algoritmus b.) Klasszikus AS algoritmus 

 
Amint az ábrákból is jól látható, a módosított algoritmus konvergenciája sokkal 

gyorsabb, mint az eredeti algoritmusé.  
Szintén az optimális pályatervezés kategóriájába lehet sorolni a Spline-os 

útvonaltervezést is. A pályatervezési történelem, a pályák geometriai alakja alapján 
megítélve, az egyenes-vonalú szakaszokból összerakott pályákból kiindulva (lásd: 
láthatóság alapján történő pályatervezés) az ívekből, egyenesekből összerakott 
pályákon keresztül (lásd: Reeds Shepp algoritmusok) jutott el a görbékből 
összerakott pályákig, majd ezekből alakultak ki a Spline-os pályatervezések. Az ilyen 
típusú pályatervezés célja általában a legrövidebb útvonal megtalálása a kiindulási és 
cél koordináták között vagy pedig a minimális görbületi sugárral járó útvonal 
megkeresése. A számítógépes grafika gyors fejlődésével a mobilrobotok 
pályatervezésében egyre nagyobb teret hódítottak maguknak a szabadformájú 
görbékkel megalkotott útvonalak. Az első útvonalak a Lagrange interpolációs görbék 
segítségével készültek, majd ezek után jöttek a Bézier görbék összerakásából 
származó útvonalak, míg végül a tudomány eljutott a B-Spline-os pályatervezésig. 
Mindegyik módszernek megvoltak/vannak, az előnyei-hátrányai, de azt lehet 
mondani, hogy közülük csak a Spline-os tervezés az, amelyik még ma is a kutatások 
témája maradt. Az előző kettő esetében nagy gondot okozott a: 

• vezérelhetőség: mivel sajnos több Bézier görbéből összerakott pálya az 
egyes görbék illesztési pontjainál teoretikusan „vezérelhetetlenek”. 

• pályamódosítás: sajnos ezek a görbék jellemzően „csak” globálisan 
módosíthatók, azaz, ha egy vezérlőpontot megváltoztatok, akkor az 
egész görbe alakja, formája megváltozik.  

A lágygörbék (Spline-ok) esetében is, a vezérelhetőség szempontjából egyik 
alapfeltétel a görbe C3, de minimálisan C2 folytonossága. Az ilyen típusú 
pályatervezés előnyei: 

• minimális görbülettel járó pályák megalkotása – így egy idő-optimális 
útvonalat generálhatunk a kiindulástól a cél koordinátáig. 

• egyenletes haladás biztosítása – amennyiben legalább a C2-es 
folytonosság teljesül, a sebesség folytonosan vezérelhető az egész 
pályán.  

• egy polinom segítségével leírható az egész pálya.  
Egy Spline-os pályatervezésre láthatunk egy példát a [86] –ban, ahol a szerzők a 
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pályatervezés során először megállapítottak pár kitüntetett pontot, melyen a görbének 
át kellett haladnia, ezek a görbe pontjai is egyben. Majd egy egyenletrendszer 
segítségével kiszámították a pontokon áthaladó görbe vezérlőpontjait, és végül a 
vezérlőpontok alapján szerkesztették meg a görbét. Ebben az esetben a görbe 
megszerkesztése után újra kellett tesztelni, hogy a görbe minden pontja beleesik-e a 
navigációs tartományba. Ez a tesztelés már magával hozta a következő fejlesztések 
irányát, vagyis olyan görbét szerkeszteni, melynek pontjai bizonyos adott határok 
között helyezkednek el. A görbék behatárolásának többféle módja is ismeretes, 
melyek közül kettőt emelnék ki: az egyik az ún. konvex burok módszer, ahol a Spline 
egy adott szegmensére vonatkozólag a vezérlőpontok elhelyezkedéséből 
megállapíthatóak olyan Rmax,és Rmin sugarú körök, melyek között várhatóan majd 
elhelyezkedik az adott görbe adott szakasza; a másik a vezérlő-poligonos módszer, 
ahol két vezérlő-poligon közé próbáljuk „beszorítani” a görbénket. Az elsőre 
láthatunk egy jó példát a [87] –ben, ahol a szerzők megállapították, hogy ha a görbe 
adott szegmensének vezérlőpontjai egy R sugarú körön helyezkednek el és a 
vezérlőpontok közti távolság (δ) egyforma, akkor kiszámítható egy R’ sugarú kör 

{ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛<

R
RR

2
3cos' δ }, melyre érvényes lesz, hogy: R’< C < R, ahol C a görbe adott 

szakasza. A második módszerben jelentős kutatásokat végeztek D. Lutterkort és J. 
Peters, [88], ezek adták az alapot, többek között a [89] cikk egy részéhez is, majd 
ezen értekezésben leírt lágygörbe szerkesztéshez is.   

VII.2. Saját kutatási eredmények 

A pályatervezésben kapcsolódva az előző fejezetben (VI.2.) leírt 
eredményekhez, a megalkotott gráf-térképből és annak súlyozásából indultam ki. 
Mint ismeretes, a gráf-térkép a valóságos bejárható útvonalak ”csontvázát” alkotja, 
ebből kifolyólag a súlyozás figyelembevételével, teljesen alkalmas a minimális 
bonyolultságú valós útvonal megkeresésére.  

VII.2.1. A költségfüggvény kiszámítása  

A minimális bonyolultságú útvonalat a kiindulási és cél koordináták között a 
lehetséges útvonalak költségfüggvényeinek (KF) összehasonlításával kapom, amit az 
alábbiakban ismertetek.  

A folyamat a következő: 

• legyenek adottak az S (kiindulási) és C (cél) koordináták, úgy, hogy:  

{S, C} ∈ NA, ahol S≠C ;    (7.2.1) 

• Kiindulva az S pontból, megkeresem az S-ből látható gráf csomópontokat 
és ezeket SG(g) –vel jelölöm, ahol a látható csomópontok számozása, 
{1,2,3,…,g}. 

• Ugyanezt elvégzem a C ponttal is, csak a C-ből látható gráf-
csomópontokat CG(h) –val jelölöm, ahol a számozás 1-től, h-ig terjed. 
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• Ezzel a gráf-rendszer két részre oszlott és irányítottá vált (SG(g)→CG(h)). 
A rendszer bemenő pontjai az SG(g) csomópontok, míg kimenő pontjai a 
CG(h) csomópontok lettek (az említett csomópontok közti részt 
útvonalhálózatnak nevezem). Ezek között a csomópontok között kell 
megkeresnem a minimális költségfüggvénnyel járó útvonalat. Az 
elágazások (E) miatt, két azonos SG(g) és CG(h) csomópont között több 
(k) útvonal is létezhet. Ezt figyelembe véve, az útvonalhálózat 
költségfüggvényeinek értékeit, egy g×h×k nagyságrendű útvonalhálózat-
mátrixba foglalhatom, lásd VII.2.1-1 ábra.    

 

VII.2.1-1 ábra 
Az útvonalhálózat kiinduló és cél pontjai
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• Kimaradt még az S-SG(g), illetve C-CG(h) szakaszok súlyozása, amiben a 
domináló összetevők a szakaszok hossza és az NA hátárának közelségei 
lehetnek. Ebből kiindulva egy javaslat ezeknek súlyozására: 
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hhhhhh

gggggg  (7.2.2) 

ahol: w(g), w(h) – a súlyozási tényezők, SSG(g)L – az S-SG(g) szakaszok 
hosszának (L), CCG(h)L – a C-CG(h) szakaszok hosszának súlyozása. Az 
SSG(g)ARe illetve CCG(h)ARe – pedig ugyanezen szakaszok NA határának 
közelségét fejezik ki, ami a lokalizációs pontosság ellenőrzésének 
gyakoriságával (ARe) függ össze. 

Az előzőekben leírtak alapján, általánosságban, egy útvonalra (k) vonatkozólag 
(adott SG(g) ill. CG(h) pont-párok között) a költségfüggvény értékének kiszámítása a 
(6.2.5), (6.2.6) figyelembevételével a következő összefüggés lehet:  
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ahol: w(g)SSG(g) – az S kiindulási pont, és az SG(g) gráf-csomópont közti szakasz 
súlyozása. A w(h)CCG(h) – a C cél-pozíció és a CG(h) gráf-csomópont közti szakasz 
súlyozása. A ΣWs(i) és ΣWn(J), pedig a két kiválasztott gráf-csomópont (SG(g), CG(h)) 
közötti lehetséges útvonalakból egy útvonal (k=1) szakaszainak, illetve 
csomópontjainak összegzett súlyozása.  
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VII.2.2. A végleges trajektória megszerkesztése 

A végleges trajektóriát a kiválasztott minimális bonyolultsági fokkal rendelkező 
poligon-szerű útvonalra „fektetem rá”. A kiválasztásnál kétféle szempontot veszek 
figyelembe: a.) biztonság; b.) gyorsaság, melyek közül ki kell választani a feladat 
számára a legmegfelelőbbet.  

VII.2.2.a) A biztonságos útvonal kiválasztása: 
Mivel az útvonalhálózat gráf-rendszere a navigációs terület középvonalára van 

szerkesztve, így a biztonságos útvonal kiválasztásánál arra kell törekedni, hogy a 
kiválasztott S és C koordinátákból minél rövidebb úton jussunk el az 
útvonalhálózatig. Abban a pillanatban mikor kijelölésre kerültek az S és C 
koordináták, az útvonalhálózatot tartalmazó gráf-rendszer is irányítottá válik (S→C). 
Továbbá az S→útvonalhálózat, (illetve C→útvonalhálózat) közti láthatóságokból 
kialakulnak az SG(g), S-ből látható gráf csomópontok, illetve a CG(h), G-ből látható 
gráf csomópontok is. Ezek között a csomópont-párok között már meg lehet 
szerkeszteni az útvonalakat, és ki lehet számolni, az útvonalhálózatban szereplő, 
mindegyik útvonal költségfüggvényét, amit a fentebb említett útvonalhálózat-
mátrixba beírhatok. Azt a csomópontpárt, amelyek között a minimális 
költségfüggvénnyel rendelkező útvonal van, elnevezem SGmin, illetve CGmin-nek. A 
fentiekben leírtaknak megfelelően, erre az esetre a következő költségfüggvény 
állítható fel: 
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A fentieknek megfelelően a költségfüggvény négy részből tevődik össze:  
1a: a kijelölt S ill. C pontok és a hozzájuk legközelebb eső gráf-csomópontok 

közti szakaszok súlyozása. 
2a, 3a: a gráf csomópontok és a minimális költségfüggvénnyel járó gráf-

csomópontok közti szakaszok, illetve gráf-csomópontok súlyozása.  
4a: a minimális költségfüggvénnyel rendelkező útvonal szakaszainak, illetve 

csomópontjainak súlyozása.  

VII.2.2.b) A gyors útvonal kiválasztása: 
Miután kiválasztásra kerültek az S és C koordináták, az előzőekben leírtak 

alapján kialakulnak az SGmin illetve CGmin gráf-csomópontok. Ebben az esetben a 
célom az, hogy minél gyorsabban jussak el a kijelölt S és C koordinátákból az SGmin 
ill. CGmin csomópontokba. Erre az esetre a következő költségfüggvény állítható fel: 
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Ebben az esetben a költségfüggvény két részre osztható: 
1b: A láthatóságnak megfelelően a kijelölt S ill. C koordináták, és SGmin ill. 

CGmin gráf-csomópontok közti szakaszok súlyozása. 
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2b: a minimális költségfüggvénnyel rendelkező útvonal szakaszainak, illetve 
csomópontjainak súlyozása. 

VII.2.2.c) A görbe megszerkesztése: 
Bevezetésként néhány alapfogalom tisztázása: Legyen adott a kiinduló poligon, 

ami az esetemben nem más, mint a minimális költséggel járó gráf-útvonal. A feladat 
erre a poligonra megszerkeszteni a lágygörbét úgy, hogy: 

• tartalmazza az S és C pontokat, ahol: S,C∈ b(t)∈NA; 

• átmenjen a kiválasztott gráf-útvonal csomópontjain 

• minimálisan C2 folytonos legyen (ami azt jelenti, hogy minimálisan 
harmadfokú Spline-nak kell lennie, mivel Cd-1=C2, ahol d a görbe fokszáma) 

• maradjon az NA területen belül, vagyis: (∀(x,y∈b(t))∈NA)  

A legutolsó feltétel (b(t) ∈ NA) szinte magától adódik, mivel a bemenő poligont 
nagy részét a középvonalra szerkesztem. 

Legyen adott a lágygörbénk (b(t)) a következő összefüggéssel: 

∑
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ahol: bj a vezérlőpontokat, d
jN  pedig a d -ed rendű bázisfüggvényt reprezentálja.  

Az alapösszefüggések, amikből a számításokban elindultam, a [86], [92]-ben, 
majd később a [93] –ban is megtalálhatóak. A [86]-ban használt rövidítéseknél 
maradva a feladat, röviden a következőképpen írható le. Adottak az ismeretlen 
mozgásváltozó függvényértékei [t0, p0; t1, p1; … ; tn, pn], és keresem a pi(t) 
függvényt egy harmadrendű polinom formájában (mivel C2 folytonosságra van 
szükség), vagyis:  
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Ahol az a3, a2, a1, a0 interpolációs együtthatók az ismeretlenek. Bevezetve a 

Ti=ti+1-ti egyszerűsítést, felírhatom:   
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ahol a ,

1
,

+ii pésp  deriváltak a sebességek a ti és ti+1 időpontokban. A 
koefficiensek definiálása után a (7.2.7) összefüggés a következőképpen felírható: 
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Hogy a C2 folytonosság teljesüljön, a szomszédos szegmensek kezdő és 

végpontjára érvényesnek kell lennie: )()( 1
"

11
"

+++ = kkkk tptp , ahol k={1, 2, …, n-2} a 
szegmensek száma. Ennek segítségével felírhatom a: 
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egyenlőséget amiből, egy n-2 tagból álló egyenletrendszert kapok a '

ip  
ismeretlen deriváltakra, ahol viszont i={1,2, …, n}. Látható, hogy az egyenletek 
száma (n-2), kettővel kevesebb, mint az n darab '

ip  ismeretlen száma. Mivel az 
ismeretlenek száma meghaladja az egyenletekét, sajnos a megoldásunk nem lenne 
egyértelmű, viszont annak ismeretében, hogy ismerjük az összetett görbénk (ez maga 
az egész útvonal) kezdő és végpontjában a sebességeket: startvtp =)( 0

'
0  és 

endnn vtp =− )('
1 , ahol általában: vstart=vend=0 az ismeretlenek számát kettővel 

csökkenthetem, amivel az egyenletrendszert egyértelművé tettem. A kapott 
egyenletrendszer a következőképpen írható fel: 
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   (7.2.11) 

 
amiből a ''

0 ,..., npp  ismeretleneket kiszámítom, majd ezeket visszahelyettesítve a 
(7.2.9, 7.2.10) –be definiálhatom a szegmenseket, majd az egész útvonalat. Hátra 
maradt a görbe „jellegzetes pontjainak” definiálása, amely definiálás megadhatja:  

a.) a biztonságos útvonalat: ha a konfigurációs pontokat a KFbizt alapján 
kiválasztott gráf-útvonal csomópontjaira helyezem el;  

b.) a gyors útvonalat: ha a konfigurációs pontokat a KFgyors alapján kapott gráf-
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útvonal csomópontjain helyezem el.  
c.) Mindkét esetben szükség lehet a görbe pontjainak tesztelésére, miszerint 

érvényesülnie kell a következő feltételnek: ∀(x,y∈b(t))∈NA.  
 
A fejezet tézisbefoglalása: 

Tézis 3: Új, lágygörbéken (B-spline) alapuló pályatervező 
algoritmust fejlesztettem ki, amely a felhasználó által megadott 
optimalizációs követelmények alapján kiválasztott gráf-bejárási 
útvonal mentén megtervezi azt a bejárandó trajektóriát, amely a 
feladat-végrehajtás sebességének és biztonságának szempontjából az 
optimum-közeli megoldást adja oly módon, hogy meghatározásának 
feltétele, hogy a bejárandó, már pontosított, útvonal minden egyes 
pontja az összefüggő navigációs területen belül maradjon, és 
biztosítsa a mobilrobot folyamatos mozgását -a szélsőséges lineáris 
és szöggyorsulási értékek kiküszöbölésével-, az eddig elterjedt 
„szaggatott” mozgást eredményező eljárásokkal szemben. 

VIII. Összegzés 

Értekezésemben egy komplett, egymásra épülő rendszer létrehozására tettem 
javaslatot, mely rendszer kiindulva a mobilrobot távolságmérő szenzorrendszeréből,  
létrehoz egy lokális hibamezőt (LEF), majd továbbá, a felhasználó által megadott 
hibaértékeknek megfelelően, megállapítja a munkaterületen a navigációs területet 
(NA), és ezen a területen megszerkeszti a „gráf-térképet”. A gráf-térkép 
súlyozásának segítségével kiválasztom a minimális bonyolultságú útvonalat, majd 
erre az útvonalra egy lágygörbe (B-Spline) formájában megszerkesztem a végleges 
bejárandó trajektóriát. Az egész értekezés négy nagyobb blokkra osztható, 
melyeknek bemenetei és kimenetei a VIII-1 ábrán láthatóak 

 

NA LEF Gráf-térkép Végleges 
trajektória 

Távolságmérő 
berendezés 
adatai Hibahatárok Súlyozások Módszerek 

Munkaterület 

1. tézis 2. tézis 3. tézis 

VIII-1. ábra 
Az értekezés felosztása és a 
tézisek egymásra épülése  

A rendszer működését egy általam elkészített modellen ellenőriztem, melyet 
MatLab szoftver segítségével készítettem el.  

A lokalizációval kapcsolatos kutatásaim során bevezettem egy új fogalmat, 
lokalizációs hibatérképet, melynek jellegzetességeit a következőkben foglalnám 
össze:  

• Segítségével egy „a priori” ismert munkaterületen, egy adott távolságmérő 
szenzorrendszerre és markerelrendezésre vonatkozólag, a munkaterület 
minden egyes pontjában megadható a pontra vonatkozó lokalizációs hiba 
nagysága.    
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• Megadható, hogy mely markerpároktól való mérés kapcsán várható a 
minimális (illetve, ha kell a maximális) lokalizációs hiba.  

• Segítségével megtervezhető a minimális lokalizációs hibával járó útvonal (a 
gyakorlati kivitelezés szempontjából általában ez nem praktikus az útvonal 
bonyolultsági foka miatt). 

• A lokalizációs hibatérkép, a hibafüggvény átalakításával bármilyen 
szenzorrendszerre megszerkeszthető. 

• Segítségével nem kell a szenzoros méréseknél általánosan ismert szűrőket 
(pl.: Kálmán filter) alkalmazni, mivel az egyes pozíciókra vonatkozó 
korrekciók megadhatók a számolt hibaterületekből (PozMarkHT – mátrix, 
lásd IV.5.7. fejezet). 

• Segítségével, a konfigurált akadályok közvetlen közelében, pontosan 
megadható a biztonsági zóna nagysága, ami nagy segítséget jelenthet a 
pályatervezésben. 

• Segítségével, a munkaterület szabad tereiben megadhatóak a lokalizációval 
kapcsolatos ún. „fekete pontok” (E-Zone), amely pontokban a mobilrobot 
képtelen az adott feltételekkel megadott lokalizációra.  

A pályatervezéssel kapcsolatos kutatásaim során bevezettem a navigációs 
terület fogalmát, amely terület, a pályatervezéssel kapcsolatos specifikációkat (mint 
pl.: megengedett lokalizációs hiba) maximálisan figyelembe vevő, feltételek alapján 
alakult ki. Az általam bevezetett összefüggő navigációs terület (NA), a munkaterület 
szabad területének azon része, amelyen a mobilrobot az adott optimalizációs 
feltételeknek megfelelően szabadon mozoghat. Az én esetemben a meghatározó 
specifikációk a lokalizációra vonatkoztak, de általánosan bármilyen egyéb 
specifikációra is megadható egy navigációs terület. Az általam létrehozott navigációs 
terület jellemzői: 

• Meghatározza azt a területet, amelyen a mobilrobot a megadott lokalizációs 
hibára vonatkozó feltételek mellett szabadon mozoghat. 

• Segítségével hatékonyabbá tehető a pályatervezés (lásd VIII-2 ábra). 

• Megadja, a specifikált lokalizációs hibára vonatkozó „fekete pontokat” (E-
Zone). 
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 általános biztonsági zónával 
ellátott munkaterület 

pontos (E-Zone) biztonsági 
zónával ellátott munkaterület 

akadályok segédvonal

VIII-2. ábra 
Az általános és a pontos biztonsági zónák ábrázolása

 

A munkaterek ábrázolásával kapcsolatos kutatásaim során, elsősorban 
megemlíteném a már az előzőekben leírt hibatérképet (LEF), ami kibővíti a 
mobilrobot technikában eddig használt térképek (geometriai, topológiai, érzékelők 
adati alapján összeállított) sorát, másodsorban pedig megemlíteném az általam 
definiált gráf-térképet. A kifejezésre egyidejűleg igaz a gráf kifejezés, mivel az élek 
és csomópontok alapján teljesen gráfos jellege van, és a térkép jelleget is magában 
hordozza, mivel a munkaterület geometriai térképébe lett beleillesztve, így a gráf 
csomópontjai (és élei is) valós x, y koordinátákat képviselnek. A továbbiakban 
kísérletet tettem, az egyes mobilrobot technikában használatos térképek formális 
matematikai leírására, melyek alapján az általam kifejlesztett gráf-térképet a hibrid 
térképek osztályába soroltam. Az általam létrehozott gráf-térkép főbb jellemzői: 

• Az élek a navigációs területek középvonalain húzódnak (biztonságos). 
• Az élek súlyozása egy polinom segítségével valósul meg, melynek 

taglétszáma, és az egyes tagok „fontosságának” jelentősége az optimalizációs 
kritériumok alapján tetszés szerint változhat.  

• A csomópontok kapcsán megkülönböztetek elágazási-, és 
szakaszvégpontokat, ahol az elágazási pontok egyben valós kereszteződések, 
a szakaszvégpontok pedig töréspontokként is értelmezhetőek.  

• Az elágazási pontok súlyozása, a csomópontok felbontásával többszörössé 
vált. 

• Az elágazási pontok végső súlyát a pályatervezés kapcsán kapom meg az 
egyes egymást követő útszakaszok által bezárt szög figyelembevételével.  

 A végleges útvonallal kapcsolatos kutatásaim során a lágygörbés 
pályatervezésre fókuszáltam, mivel egyrészt ez a módszer, kiküszöböli a mobilrobot 
„szaggatott” mozgását, másrészt viszont már önmagában is bizonyos értelemben idő-
optimális pályát eredményez. Az eddigi ilyenfajta kutatások főleg arra voltak 
kiélezve, hogy a pályák görbületi alakjait vezérelve egy idő-optimális (rövidebb) 
trajektóriát alkossanak. Én a kutatásaim során definiáltam a kiinduló poligon 
fogalmát, amit a későbbiekben azonosítottam a minimális költségfüggvénnyel járó 
útvonallal, majd erre a poligonra „fektettem” rá a lágygörbét, úgy, hogy tartalmazza 
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az S és C koordinátákat, a kiválasztott gráf-útvonal csomópontjait (konfigurációs 
pontok), minimálisan C2 folytonos legyen és mindig maradjon az NA területen belül. 
Az általam kifejlesztett lágygörbés eljárás jellemzői: 

• Mivel a gráf-útvonal az akadályok közti középvonalak linearizált alakja, így a 
rá szerkesztett Spline görbe a legbiztonságosabb útvonalat adja. 

• Spline-os jellege alapján kiküszöböli a mobilrobot „szaggatott” mozgását.  
• Idő-optimális útvonalat ír le a kiindulási és cél koordináták között.  
További jellegzetességek: 
• Megszerkeszthető ezzel a módszerrel a biztonságos útvonal: lásd 7.2.4 

összefüggés.  

• Megszerkeszthető ezzel a módszerrel a gyors (ami egyben időben is a 
legoptimálisabb) útvonal: lásd 7.2.5 összefüggés.  

A rendelkezésemre álló idő véges volta miatt jelen értekezésemet a fenti 
eredményekkel be kellett fejeznem. Nem jelenti ez, azonban a további kutatómunka 
befejezését is. További kutatásaim célja, hogy az értekezés által kialakított formai 
kereteket egy konkrét robot-kocsi dinamikai modelljére és egy konkrét, a fenti 
módszerekkel megszerkesztett lágygörbére vonatkoztatható tartalommal is kitöltsem. 
Ennek első lépése, egy három omnidirekcionális kerékkel hajtott, nem pontszerű 
robot-kocsi dinamikai modell melletti adaptív dinamikus szabályozása, kritikus (azaz 
éles kanyarokat is tartalmazó), egyelőre nem lágygörbeként meghatározott nominális 
trajektória melletti szimuláció eredményei, melyek jelenleg közlésre vannak 
benyújtva egy nemzetközi konferenciára. A szimuláció ellenőrizni tudja, hogy a 
kocsi felborulna-e a mozgása folyamán. A következő lépés ezen útvonal kicserélése 
lesz egy lágygörbével és egy adaptív skálázási faktorral, amely a bejárás pillanatnyi 
sebességét úgy befolyásolja, hogy a felborulás feltételei elkerülhetők legyenek a 
lágygörbe hullámosabb, kanyargósabb részein is. Ennek részletein jelenleg 
munkatársaimmal együtt dolgozom. 

IX. További kutatási lehetőségek a témában 

Az értekezésben tárgyalt rendszer egy síkban mozgó omnidirekcionális 
kerekekkel mozgatott pontszerű robottal foglalkozik. Ebből kifolyólag a dolgozat 
nem tárgyalja a robot orientációját (azaz forgáshelyzetét), csupán annak helyét. Az 
értekezésben nem foglalkoztam a mobilrobot konkrét dinamikai modelljével, illetve 
mozgásának modell alapú dinamikai szabályozásával. Ezzel kapcsolatban jelennek 
meg a témával kapcsolatos jövőbeli kutatási lehetőségek. 

 Elsősorban az orientációval kapcsolatban vizsgálni lehetne a pozíció-orientáció 
mátrixok beiktatásának lehetőségét a rendszerbe. Vagyis, a görbék szerkesztésének 
esetében a pozíció-orientáció mátrixok interpolációjának lehetőségeit kellene 
megvizsgálni. Erre már történtek erőfeszítések a számítógépes animációs mozgások 
leírásánál, mikor egy pozícióvektort a homogén transzformáció segítségével írnak le, 
pl. a következő formában: 
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Itt az A ortogonális mátrix megadhatja az orientációt, a q vektor, pedig a 
pozíciót. Vagyis az eddig szereplő vezérlő paraméterek bővülnének, és amennyiben a 
pozíciót x,y,z –vel az orientációt pedig α,β,γ paraméterekkel jellemeznénk, akkor a 
mozgás függetlenül vezérelhető paraméterei a következőképpen alakulhatnának: 

[ ];)(),(),(),(),(),()( ttttztytxt γβα=p  

A további kutatási téma a jármű dinamikai modelljének felírásában rejtőzik. 
Mint ismeretes, a jármű stabilitása erősen függ annak tömegeloszlásától. Magasan 
elhelyezkedő tömegközéppontú rendszerek általában könnyebben borulnak fel, mint 
az alacsonyabb tömegközéppontúak, hiszen a kerekeknél ébredő kontakterők 
vízszintes komponensei a magasabb tömegközéppontra a nagyobb erőkarok miatt 
nagyobb forgatónyomatékot fejtenek ki, amit a függőleges irányú kontakterők 
nyomatékainak kell kompenzálnia. Mivel a vízszintes kontakterő komponenseknek 
kell szolgáltatniuk a kanyarodó mozgás centripetális gyorsulását, a stabilitás a 
bejárandó útvonal lokális görbületétől is erősen függ. A konkrét dinamikai modell 
felírásával és a szimulációs program lefuttatásával vizsgálni lehetne az útvonal 
formálisan kiszámolt bonyolultsági foka és a jármű dinamikája közti 
összefüggéseket.   
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[9] http://www.eng.monash.edu/non-cms/mnrl/Research/Entries/2007/9/ 

18_The_Proteus_Swimming_Microrobot_with_Novel_Micromotor.ht
ml 

 
[10] N.J. Nilson, A Mobile Automation: An application of Artificial 

Intelligence Techniques, Proc. IJCAI, Washington DC, 1969. 
[11] A.M. Thompson: The Navigation System of the JPL Robot, 

Proceedings 5th IJCAI, Cambridge MA, 1977. 
[12] Hans Moravec: Visual Mapping by a Robot Rover, Proc. 6th IJCAI, 

Tokyo, 1979. 
[13] Muirhead B.K.: Mars Pathfinder flight system integration and test, 

Aerospace Conference, 1997. Proceedings., IEEE , Volume: 4 , 1-8 
Feb. 1997. 

[14] Aronson, Z.H., Lechler, T., Reilly, R.R., Shenhar, A.J.: Project spirit-a 
strategic concept, Management of Engineering and Technology, 2001. 
PICMET '01. Portland International Conference, Volume: 1, 2001. 

[15] Tanie, K: Humanoid robot and its application possibility, Multisensor 
Fusion and Integration for Intelligent Systems, MFI2003. Proceedings 
of  IEEE, International Conference, 2003. 

 
Mobilrobotok helymeghatározásával és navigációjával kapcsolatos kutatások 
áttekintése 



Pozícionálási pontosságon alapuló, közel idő-optimális pályatervezési eljárás mobilrobotokhoz 
 

 103

 
[16] K.O. Arras, S.J. Vestli: Hibrid, High-precision Localisation for the 

Mail Distributing Mobile Robot System MOPS, Proceedings of the 
IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA’98), Leuven, 
Belgium, 1998. 

[17] I.J. Cox, Blanche: An experiment in Guidance and Navigation of an 
Autonomous Robot Vehicle, IEEE Transactions on Robotics and 
Automation 7 (2), pp198-204, 1991. 

[18] T. Edlinger, G. Weiβ: Exploration, Navigation and Self-localisation in 
an Autonomous Mobile Robot, Autonome Mobile Systeme (AMS), 
Karlsruhe, Germany, 1995. 

[19] F. Lu, E.E. Milios: Robot Pose Estimation in Unknown Environments 
by Matching 2D Range Scans, Proc. of the IEEE Conference on 
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR’94), Seattle, WA, 
1994. 

[20] J.L. Crowley, F. Wallner, B. Schiele: Position Estimates Using 
Principal Components of Range Data, Proceedings of the IEEE Int. 
Conf. on Robotics and Automation (ICRA’98), Leuven, Belgium, 
1998.  

[21] J. Weber, L. Franken, K.W. Jörg, E v. Puttkamer: Reference Scan 
Matching for Global Self-localization, Robotics and Autonomous 
Systems, Vol. 40, pp 99-110, 2002. 

[22] O. A. Aider, Ph. Hoppenot, E. Cole: A Model-based Method for 
Indoor Mobile Robot Localization Using Monocular Vision and 
Straight-line Correspondences, Robotics and Autonomous Systems,  
Elsevier, Vol. 52, pp 229-246, 2005. 

[23] K.T. Simsarian, T.J. Olson, N. Nandhakumar: View Invariant Regions 
and Mobile Robot Self-localisation, IEEE Trans. Rob. Autom. 12 (5), 
1996. 

[24] J. Borenstei, Y. Koren: Motion Control Analysis of a Mobile Robot, 
Trans. of ASME, Journal of Dynamics, Measurement and Control, 
Vol. 109, Nr. 2, pp 73-79, 1987. 

[25] C. Cohen, F. Koss: A Comprehensive Study of Three Object 
Triangulation, Proc. of the SPIE’93, Conference on Mobile Robots, 
Boston, MA, nov. 18-20, pp.:95-106, 1992. 

[26] M. Betke, L. Gurvits: Mobile Robot Localisation, Using Landmarks, 
International Conference on Intelligent Robots and Systems 
(IROS’94), Munich, Germany, sept. 12-16, pp: 135-142, 1994. 

[27] K.O. Arras, J.A. Castellanos, M. Schilt, R. Siegwart: Feature-based 
multi-hypothesis localization and tracking using geometric 
constraints, Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, Vol. 44, pp 
41-53, 2003. 

[28] L. Ojeda, J. Borenstein: Improved Position Estimation for Mobile 
Robots on Rough Terrain Using Attitude Information, Technical 
Report UM-ME-01-01, august,  The University of Michigan, USA, 
2001.     

[29] G.K. Kraetzschmar, S. Enderle: Self Localization Using Sporadic 
Features, Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, Vol. 40, pp 
111-119, 2002. 

 [30] D. Fox: Markov Localisation: A Probabilistic Framework for Mobile 



Nagy István 

 104

Robot Localisation and Navigation, PhD. Thesis, University of Bonn, 
Bonn, Germany, Dec. 1998. 

[31] H. Maaref, C. Barret: Sensor Based Navigation of a Mobile Robot ina 
n Indoor Environment, Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, 
Vol. 38, pp 1-18, 2002. 

 
Relatív pozicionálásból származó lokalizációs hibák elemzése és modellezése 
 
Odometriával kapcsolatos hibák és elemzésük 
 
[32] J. Borenstein, H.R. Everett, L. Feng: “Where am I”, Sensors and 

Methods for Mobile Robot Positioning, University of Michigan, for 
the ORNL, D&D Program, pp.132, Michigan, USA, 1996. 

 
Ultrahangos (szonár) mérésekkel kapcsolatos hibák és elemzésük 
 
[33] G. Dudek, M. Jenkins: Computational Principles of Mobile Robotics, 

Cambridge University Press, ISBN 0 521 56876 5, pp. 61, Cambridge, 
UK, 2000.  

[34] R. Kuc, M.W. Siegel: Physically Based Simulation Model for 
Acoustic Sensor Robot Navigation, IEEE Trans. Pattern analysis and 
Machine Intelligence, Vol. 9, pp.: 766-768, 1987. 

[35] I. Nagy, A.L. Bencsik: Model-Based Path Planning Algorithm in 
Respect of the APF and AEF of the Environment, Proc. INES’03, 
IEEE Int. Conf. On Int. Eng. Systems, pp 551-556, Vol. 2, Assiut-
Luxor, Egypt, 2003. 

[36] J. Leonard, H.F. Durrant-White: Application of Multi-target Tracking 
to Sonar Based Mobile Robot Navigation, Proceedings of 
International Conference on Decision and Control, 1990. 

 
Abszolút pozicionálásnál keletkező hibák elemzése és modellezése 
 
Látórendszerekkel való pozicionálás 
 
[37] L. Lucchese: Geometric Calibration of Digital Cameras Through 

Multi-view rectification, Image and Vision Computing, Vol. 23 pp.: 
517-539, January, 2005. 

[38] I. Nagy, L. Vajta, Cs. Gürtler: Vision based navigation for multi-agent 
mobile robot system in the transport domain, Proc. INES ‘97, IEEE 
International Conference, Budapest, 1997.  

[39] G. Felső, L. Vajta: A New Approach to the Calibration Problems of 
Three-dimensional Laser Scanners, Periodica Polytechnica, Ser. El. 
Eng., Vol. 44, Nr. 3-4, pp.: 271-282, 2000.  

[40] A. Lassó: Lézeres távolságmérés, Mérési útmutató, BME-IIT, MoMic 
Laboratórium, 16 oldal, Budapest, 2001.  

[41] J. Battle, E. Mouaddib, J. Salvi: Recent Progress in Coded Structured 
Light as a Technique to Solve the Correspondence Problem: A 
Survey, Pattern Recognition, Vol. 31, No. 7, pp.: 963-982, 1998. 

[42] I. Nagy, L. Vajta: Trajectory Planning Based on Position Error 
Analysis and Fault Area Modeling, Proc. of the 10th Int. Conf. on 



Pozícionálási pontosságon alapuló, közel idő-optimális pályatervezési eljárás mobilrobotokhoz 
 

 105

Advanced Robotics, ICAR’01, pp. 345-350, Budapest, Hungary, 
2001.  

 
Lokalizációs hibamező  
 
Mobilrobotok munkatereinek leírása  
 
[43] G. Farin: NURB Curves and Surfaces from Projective Geometry to 

Practical Use, A.K. Peters Wellesley, MA 1995. 
[44] M.J. Mataric: Environmental Learning Using a Distributed 

Representation, IEEE Int. Conferences, Robotics and Automation, vol. 
1, pp.: 402-406, 1990.  

[45] N. H. Sleumer, N. Tschichold-Gürman: Exact cell decomposition of 
arrangements used for path planning in robotics, Technical report, 
ETH Zürich, Institute of Theoretical Computer Science, 1999. TR-29. 

[46] B. Kuipers, J. Modayil, P. Beeson, M. MacMahon, F. Savelli: Local 
Metrical and Global Topological Maps in the Hybrid Spatial Semantic 
Hierarchy, Research of the Intelligent Robotics Lab, 2001.  

[47] P. Beeson, M. MacMahon, J. Modayil, J. Provost, F. Savelli, B. 
Kuipers: Exploiting local perceptual models for topological map-
building, IJCAI-2003 Workshop on Reasoning with Uncertainty in 
Robotics (RUR-03), pp.: 15–22, Mexico, 2003. 

[48] G. Dissanayake, H.F. Durrant-Whyte, T. Bailey: A computationally 
efficient solution to the simultaneous localisation and map building 
(SLAM) problem; In ICRA, pp.: 1009-1014, 2000. 

[49] J. Leonard, H. Feder: A computationally efficient method for large-
scale concurrent mapping and localization; In D. Koditschek J. 
Hollerbach, editor, International Symposium on Robotics Research, 
1999. 

[50] A. Poncela, E.J. Prez, A. Bandera, C. Urdiales, F. Sandoval: Efficient 
integration of metric and topological maps for directed exploration of 
unknown environments, Robotics and Autonomous Systems, 41(1) 
pp.:23–41, 2002. 

[51] S. Thrun, A. Bücken: Integrating grid-based and topological maps for 
mobile robot navigation, In Proc. of the AAAI 13th National Conf. on 
Artificial Intelligence, Oregon, 1996. 

[52] H. Choset: Sensor Based Motion Planning: The Hierarchical 
Generalized Voronoi Graph, PhD thesis, Carnegie Mellon University, 
1996.  

[53] K. Tombre, C. Ah-Soon, P. Dosch, G. Masini, S. Tabbone: Stable and 
robust vectorization: How to make the right choices, Lecture Notes in 
Computer Science, 1941:3.17, 2000. 

 
Pályatervezés  
 
[54] J. Borenstein, Y. Koren: Real-Time Obstacle Avoidance for Fast 

Mobile Robots, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 
Vol. 19, No. 5, pp. 1179-1187, 1989. 

[55] J. Borenstein, Y. Koren: Histogram In-Motion Mapping for Mobile 
Robot Obstacle Avoidance, IEEE Journal of Robotics and 



Nagy István 

 106

Automation, Vol. 7, No. 4, pp. 535-539, 1991. 
[56] O. Khatib: Real-time Obstacle Avoidance for Manipulators and 

Mobile Robots, The International Journal of Robotic Research, Vol. 5 
(1), pp.: 90-98, 1986. 

[57] I. Ulrich, J. Borenstein: “VFH” Local Obstacle Avoidance with Look-
ahead Verification, Proceedings of the IEEE International Conference 
on Robotics and Automation, San Francisco, CA, April 24-28, pp. 
2505-2511, 2000. 

[58] J. Agirrebeitia, R. Avilés, I.F. Bustos, G. Ajuria: A New APF Strategy 
for Path Planning in Environments with Obstacles, Mechanism and 
Machine Theory, Vol. 40, pp.: 645-658, 2005. 

[59] I. Nagy: Genetic Algorithms Applied for Potential Field Building in 
Multi-Agent Robotic System, Proc. ICCC’03, IEEE International 
Conf. on Computational Cybernetics, Siófok, Hungary 2003.  

[60] R. Bauer, W. Feiten, G. Lawitzky: Steer Angle Fields: An Approach 
to Robust Maneuvering in Cluttered, Unknown Environments, 
Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, Vol. 12, pp. 209-212, 
1994. 

[61] I. Kamon, E. Rimon, E. Rivlin: TangentBug: A Range-Sensor-Based 
Navigation Algorithm, The International Journal of Robotics 
Research, Vol. 17, No. 9, pp. 934-953, 1998. 

[62] J. A. Reeds, L. A. Shepp: Optimal Paths for a Car That Goes Both 
Forwards And Backwards, Pacific Journal of Mathematics, Vol. 145, 
No. 2, pp. 367-393, 1990. 

[63] P. Moutarlier, B. Mirtich, J. Canny: Shortest Paths for a Car-like 
Robot to Manifolds in Configuration Space, The International Journal 
of Robotics Research, Vol. 15, No. 1, pp. 36-60, 1996.  

[64] B. Mirtich, J. Canny: Using Skeletons for Nonholonomic Path 
Planning among Obstacles, IEEE Int. Conf. on Robotics & 
Automation, Nice, France, may 1992. 

[65] G. Desaulniers, F. Soumis, J.C. Laurent: A Shortest Path Algorithm 
for a Car-like Robot in a Polygonal Environment, The International 
Journal of Robotics Research, Vol. 17, No. 5, pp. 512-530, 1998. 

[66] S.M. LaValle: System Theory and Analytical Techniques, in book: 
S.L: LaValle: Planning Algorithms, (15), pp.: 878-888, University of 
Illinois, USA, 2005. 

[67] C.Y. Lee: An Algorithm for Path Connection and its Application, IRE 
Trans. Electronic Computer, EC-10, 1961. 

[68] R. Szczerba, D.Z. Chen, J.J. Uhran: Planning Shortest Paths Among 
2D and 3D Weighted Regions Using Framed-Subspaces, The 
International Journal of Robotics Research, Vol. 17, No. 5, pp. 531-
546, 1998. 

[69] L. Kavraki, J-C. Latombe: Randomized Preprocessing of 
Configuration Space for Fast Path Planning, Proceeding, IEEE Int. 
Conf. on Robotics and Automation, Elsevier, pp.: 2138—2139, San 
Diego, CA, 1994. 

[70] Y. Wu: An Obstacle Based Probabilistic Roadmap Method for Path 
Planning, Thesis, A&M University, Texas, USA, august, 1996.  

[71] P Švestka, M.H. Overmars: Motion Planning for Car-like Robots 
Using a Probabilistic Learning Approach, The International Journal of 



Pozícionálási pontosságon alapuló, közel idő-optimális pályatervezési eljárás mobilrobotokhoz 
 

 107

Robotics Research, Vol. 16, No. 2, pp. 119-143, 1997. 
[72] B. Wahlert, M. Franklin, A. Gabbert: Motion Planning in Changing 

Environment, Project in Rice University, Houston, Texas, 1998. 
[73] J. Somló, B. Lantos, P.T. Cat: Advanced Robot Control, Akadémiai 

Kiadó, ISBN 963 0573504, Budapest, 1997. 
[74] Somló J, P. T. Cat: Time-Optimal and Process Optimal Robot Trajectory 

Planning, Japan-USA-Vietnam Workshop on Research and Education in 
Systems, Computation and Control Engineering (RESCCE’98) Hanoi, 1998. 

[75] Somló J.: New Approach to Robot Trajectory Planning. Time-Optimal and 
Constant Kinetic Energy Cruising, INES’98, IEEE International Conference 
on Intelligent Engineering Systems, Vienna, Austria, 1998. 

[76] J. Podurajev, J. Somló: A New Approach to the Contour Following Problem 
I Robot Control (Dynamic Model in Riemann Space), Mechatronics (GB), 
V.3, N2, pp241-263, 1993. 

[77] Somló J., A. Loginov, A. Sokolov: Optimal Robot Motion Planning and 
Realization Using LabVIEW, INES`99 IEEE International Conference on 
Intelligent Engineering Systems, Stara Lesna, Slovak Republic, 1999. 

[78] M.T. Ribes: Optimization of Floor Cleaning Coverage Performance of 
a Random Path-Planning Mobile Robot, Universitat de Lleida, 
Enginyeria en Informática, Sistemes Informátics, 2007.  

[79] H.J. Min, K.J. Kim, S.B. Cho: Generating Optimal Behaviors of 
Mobile Robot using Behavior Network with Planning Capability, 
Proceedings IEEE International Symposium on Computational 
Intelligence in Robotics and Automation, July 16-20, Kobe, Japan, 
2003.  

[80] A.A. Bogdanov, F.A. Kolushev: Optimal Path Planning and Adaptive 
Neural Control of Robots, Proc. of Int. Conf. on Informatics and 
Control, St.-Petersburg, pp. 600-605, June 9-13, 1997. 

[81] F.A. Kolushev, A.A. Bogdanov, A.V. Timofeev: Path Planning and 
Correction of Mobile Robots Motions in Multi-Agent Robotics 
Systems, Int. Scientific Issue “Intelligent Autonomous Systems”, pp. 
132-139, Ufa State Aviation Technical Univ, 1998.  

[82] O. Castillo and L. Trujillo: Multiple Objective Optimization Genetic 
Algorithms for Path Planning in Autonomous Mobile Robots, 
International Journal of Computers, Systems and Signals, Vol. 6, No. 
1, 2005. 

[83] G. Tan, D. Mamady I.: Real-Time Global Optimal Path Planning of 
Mobile Robots Based on Modified Ant System Algorithm, ICNC 
2006, Part II, LNCS 4222, pp. 204–214, © Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2006.  

[84] M. Kobilarov, G.S. Sukhatme: Time Optimal Path Planning on 
Outdoor Terrain for Mobile Robots under Dynamic Constraints, 
Proceedings of the Intelligent Robots and Systems, IROS04, 
IEEE/RSJ International Conference, 2004.  

[85] A. Scheuer, Th. Fraichard: Continuous-curvature path planning for 
car-like vehicles, Intelligent Robots and Systems, IROS'97, 
Proceedings of the 1997 IEEE/RSJ International Conference 1997. 

[86] I. Nagy,L. Vajta: Local Trajectory Optimization Based on Dynamical 
Properties of Mobile Platform, Proc. of the INES’01 , IEEE Int. Conf. 
on Intelligent Engineering Systems, pp. 285-290, Helsinki, 2001.  



Nagy István 

 108

[87] F. Gómez-Bravo, F. Cuesta, A. Ollero, A. Viguria: Continuous 
Curvature Path Generation Based on β-spline Curves for Parking 
Moanoeuvres, Robotics and Autonomous Systems, Vol. 56, pp. 360-
372, 2008.  

[88] D. Lutterkort, J. Peters: Linear Envelopes for Uniform B-spline 
Curves, Proceedings of Curves and Surfaces, Saint Malo, France, 
1999.   

[89] I. Nagy: Off-line Mobile Robot Path Planning Process with Given 
MLE and Constructing the Safety Final Route, Proc. of the INES’05, 
IEEE Int. Conf. on Intelligent Engineering Systems, pp. 279-282, 
Greece, 2005.  

[90] D. Lutterkort, J. Peters: The Distance between the B-Splines and its 
Control Polygon, Numerische Mathematik 199x, submitted, see also, 
TR 98-013, September, 1998. 

[91] R. W. Johnson: Higher order B-spline collocation at the Greville 
abscissae, Applied Numerical Mathematics, Vol. 52, pp. 63–75, 2005.  

[92] Szirmay-Kalos L.: Számítógépes grafika, -Animáció, Computer 
Books, Budapest, 2001. 

[93] Szirmay K.L., Antal Gy., Csonka F.: Háromdimenziós grafika, 
animáció és játékfejlesztés –Animáció-, Computer Books, Budapest, 
2008. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


