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Bevezetés és a kutatások előzményei

Különböző szenzorokat, illetve ezekből felépített szenzorrendszereket gyakran alkalmaznak a
robotikában annak érdekében, hogy a robot a folyamatosan változó környezetét (az
akadályokat, valamint a környezetét jellemző objektumokat) valamilyen szinten
megismerhesse és szükség szerint reagáljon ezek jelenlétére. A gépilátás-alapú rendszereknek
kitüntetett szerepe van ezen eszközöknél, mert segítségükkel nagy mennyiségű információ
nyerhető. A kilencvenes évek közepe óta fejlesztek képfeldolgozás és más szenzorok
használatán alapuló robotrendszereket. Az első eredményeimet a képi információ alapján
tanulásra képes, robotosított osztályozó rendszer, valamint neurális hálózatot használó
vizuális alapú pályatervezés témakörben értem el [VZ4], [VZ39], [VZ40], [VZ41].
A későbbiekben számos mobil robot készült a vezetésemmel, melyek majd mindegyike – más
szenzorok mellett – hagyományos és körbelátó kamerákat is használt. Az értekezés bő tíz éves
kutatási tevékenység alapján az e területen elért eredményekre koncentrál, tehát hosszabb
fejlődési folyamat eredményeit foglalja össze. Ezen időszak alatt új technológiák és eszközök
jelentek meg a területen, váltak általánosan elterjedtté, biztosítanak teljesen más szintű
megközelítési lehetőségeket, mint korábban. E folyamatot példával is szemléltetni lehet.
Egyrészt a kilencvenes években az élő kamera képek bevitelét még drága digitalizáló kártyák
segítségével lehetett csak megoldani, most pedig filléres eszköz és USB csatolón keresztül
egyszerűen kapcsolható kitűnő minőségű webkamera. Másrészt a GPS-es eszközök és a hozzá
kapcsolódó szoftverrendszerek széleskörű elterjedése is teljesen más szintű lehetőségeket
biztosít, mint az ezredfordulón, amikor még mesterségesen torzították e rendszer pontosságát,
és az OEM GPS vevők csak a legszükségesebb adatokat biztosították, ráépülő programok
nélkül. A folyamatos változás, számos új feladatot és lehetőséget kínált.
A részproblémák kutatásába és megoldására érdeklődő hallgatóimat vontam be.
E konzulensként irányított közös munkák kiemelkedő sikert értek el Országos Tudományos
Diákköri Konferenciákon (8 első, 5 második, 6 harmadik helyezést és különdíjakat), hazai és
nemzetközi kiállításokon jelentek meg, valamint publikálásra kerültek. Ezekben a
közleményekben a hallgatói szerzőtársakat azonosítottam és ezúttal is köszönöm kitartó
munkájukat.
A látás a legnagyobb teljesítményű érzékelés. A környezet érzékelése lehetővé tesz számos
olyan mozgást, amelyet adott világunk szabályoz. Az ember általában anélkül végzi mozgását
igen nagy hatékonysággal, hogy pontosan értené, miként működik ez a folyamat. Nagy számú
kutató, pszichológustól mérnökig dolgozik a vizuális érzékelés komplex problémáján. Közös
célunk olyan mesterséges látórendszer építése, amellyel vizsgálható, hogy egy robot miként
használhatja hozzá illő nagy teljesítménnyel, „robusztus” módon a háromdimenziós térben
történő tevékenységekhez azt a képi információt, amely valójában csak kétdimenziós.
A kifejlesztett érzékelési rendszer lehetővé teheti, hogy a robot olyan mindennapi feladatot
oldjon meg, mint „menj a folyosón a végéig, majd fordulj jobbra”.
Minden érzékelő rendszerben, legyen az akár emberi vagy mesterséges, a kritikus komponens
az érzékelés módja, amelyet a környezeti információ begyűjtésére használunk. A biológia
területén lényeges megfigyelés, hogy mennyire többféle a szemlencsék geometriája.
A rovarok többsége és az emberszabásúak széles látótérből szereznek adatokat és a szemük
képes térfüggő felbontásra, fókuszálásra. Ezek érzékelési kapacitása a szemük speciálisan
adaptálódó geometriai változásával magyarázható. Ehhez hasonlóan, ebben a munkában az
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olyan nagy látómezejű megoldás előnyeit vizsgálom, amelyet körbelátást biztosító kamera
eredményez, vagyis a vízszintes látómező 360 fokos [123].
Mindannyiszor, ha képet kapunk egy körbelátó kamerától, felvetődik a kérdés, mit tegyünk
vele, miként dolgozzuk fel? Szükséges-e, hogy a környezet belső modelljét, reprezentációját
formáljuk meg a segítségükkel? Biztosíthatnak-e időről időre úgy információt a világról, hogy
nem készül belső részletes reprezentáció1 [126]? Ez az alapkérdés régóta foglalkoztatja a
számítógépes látással foglalkozó szakembereket, és az egyik központi kérdése a vizuális
érzékelés megértésének.
A huszadik század közepén Gibson [1] újszerű megközelítést vezetett be a látás területén. Az
optikai tömbre helyezte a hangsúlyt, miszerint annak invariáns tulajdonságai határoznak meg
minden információt (struktúrákat és eseményeket) a környezetről. Elmélete szerint az
információ csak úgy „felkapható” a megfigyelő számára, amint az a környezetben mozog.
Ezért Gibson azt állította, hogy az érzékelés direkt: az érzékelés és a beavatkozás szorosan
összefügg, belső reprezentáció szükségessége nélkül. Adott a környezet komplexitása, ahol
nem lehet mindent egyszerre feldolgozni, így ez az elmélet azt hangsúlyozza, hogy az
érzékelés szelektív figyelmi mechanizmuson alapszik.
1982-ben Marr [2] munkája a látás számítógépes megközelítését indította el, amely a modern
gépi látás alapját jelentette. Ebben a munkában a vizuális érzékelés szekvenciális, moduláris
felépítését vezette be, ahol a belső reprezentáció, modell volt a kiinduló pont. Ez az indirekt
megközelítés tehát gyökeresen eltér Gibsonétól. Számítógépes módszere szerint egy előzetes
vázlattal kezd, amely információt tartalmaz a kép régióiról és a határokról. Ebből a
reprezentációból folytatólagosan egy 2 1/2D-s vázlatot épít, amelyet meghatároz a megfigyelő
nézőpontja és a tárgyak helyzete (távolsága) és orientációja. Végül a környezet érzékelésének
nézőpont-független 3D modelljét készíti el.
A vizuális érzékelésben megközelítésem az indirekt technikát követve konstruálja meg a
környezet modelljét. Ebben az értelemben Marr módszerét követem, de attól eltérően nem
építek minden állapothoz sorozatos és részletes belső modellt. Ehelyett arra koncentrálok,
hogy olyan reprezentációt készítsek, amely alkalmas a feladat megoldására. Például ha egy
város főutcáján haladunk, elegendő, hogy helyzetünket egy épülettömbnyi pontossággal
ismerjük. Ha viszont be akarunk lépni egy épület ajtaján, lényegesen nagyobb pontosságra
van szükségünk. A környezet belső reprezentációját minden egyes navigációs feladathoz
testre kell szabni és ennek megfelelően kell a szükséges információ mennyiségét is
begyűjteni. Az állatok számos esetben felváltva használják a „mérföldköveken”, jelző
elemeken alapuló navigációt és a megközelítő úthoz tartozó integrációs módszereket [3].
Amikor a robotnak nagyobb távolságot kell megtennie, akkor a világ érzékelésére megjelenés
alapú környezeti reprezentációt alkalmazunk. Az olyan precizitást igénylő feladatoknál, mint
a dokkoló helyzet megközelítése, vagy az ajtónyílásokon történő áthaladás, az érzékelés a
megjelenés alapú módszerről olyan technikára vált át, ahol a képjellemzők kerülnek
hangsúlyozottabban a figyelem középpontjába. A működés e két módját két különböző
modellel jellemezhetjük és topológiai navigációnak, illetve vizuális útkövetésnek nevezzük.
A hosszabb távú (alacsonyabb precizitású) és a rövidebb távú (magas precizitású) érzékelő
modulok fontos szerepet játszanak a robotnavigációs problémának hatékony és robusztus
megoldásában. Ez a megközelítés azért lényeges, mert gyakran nem az fontos, hogy milyen

1

A viselkedés alapú rendszerekben az intelligencia szimbolikus reprezentáció nélkül is megvalósítható [126]; e
megközelítés általában hasonló a reaktív rendszerekéhez, de a szituációk interpretálásában és a szükséges
választevékenységek megkeresésében azoknál is nagyobb szabadsága van [127].
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hatékonysággal lehet használni e modelleket, hanem a világmodell elkészítésére kerül a
hangsúly.
Értekezésemben azoknak a részfeladatoknak a megoldásait vizsgálom általunk készített,
általában képfeldolgozó szenzorokat használó mobil robotok segítségével, amik a navigáció
során különböző munkakörnyezeti feltételekből kiindulva merülnek fel. Előbb az irodalom
alapján áttekintem a beltéri navigáció (szűkebb környezet) során felmerülő problémákat és
megoldási lehetőségeket, majd a kültérhez kapcsolódó specifikumokat, módszereket
részletezem, amelyek e kutatásokra ösztönöztek. A szerzett tapasztalatok összegzése alapján
célkitűzéseimet pontosítom, majd az alkalmazott körbelátó szenzorok modelljét és navigációs
alkalmazhatóságának hátterét mutatom be. A 4., 5., 6. fejezetekben az e területen elért saját
eredményeket, téziseket ismertetem. Előbb a beltéri akadály-elkerülési, pályatervezési terület
megoldásait részletezem. A következő fejezetben kültéri környezetben a lokalizációs feladatra
kifejlesztett megközelítéseket és a térképkészítés körbelátás alapú módszerét mutatom be.
A 6. fejezet olyan szakmaspecifikus problémákra ad választ, mint a lépegető robotok esetén
alkalmazandó járási stratégia kialakításának metódusa, a mobil robotnavigációs és akadályelkerülési problémájának gyakorlati megvalósítása, illetve az alkalmazott körbelátó kép
minőségének és felbontásának érdemi javítása, hogy minél több részletet figyelembe lehessen
venni az előző feladatok megoldásánál. Kutatásaimat ezek után összefoglalom és
továbbfejlesztési lehetőségekre mutatok rá.
Ez a doktori értekezés tehát hosszú évek munkájának összefoglalása. Ez idő alatt sokan
segítették tevékenységemet célom elérése érdekében, amiért hálás vagyok nekik. Elsőként
köszönöm témavezetőm, Kulcsár Béla professzor úr segítségét, támogatását és
iránymutatását, amivel sikerült megfelelő mederbe terelnie a munkámat. Az elmúlt hosszú
időszakban komoly hatással voltak fejlődésemre Somló János professzor úr tanácsai, illetve
kurzusa, amit ezúttal is köszönök. Kiemelt hála és tisztelet illeti Greguss Pál professzor urat,
aki körbelátó optikájával, és főként értékes meglátásaival, ötleteivel segítette kutatásaimat.
Köszönöm mindenkori munkahelyi kollégáimnak és vezetőimnek – hangsúlyozottan Szeidl
Lászlónak, Tick Józsefnek és Sima Dezsőnek –, hogy biztosították tevékenységem megfelelő
hátterét és folyamatosan bíztattak. Hálás vagyok Rövid Andrásnak, aki írásomat elolvasta és
hasznos tanácsokkal, megjegyzésekkel javította. A kutatásokban részt vevő minden
hallgatónak köszönet jár az együttes munka öröméért és kitartó tevékenységükért. Külön
kiemelném Molnár Andrást, aki hallgatóként óriási lelkesedéssel, energiával és anyagi
áldozattal vett részt a fejlesztésekben, később kollégaként pedig számos kutatásomat segítette
nagy kitartással és egyre jobban kiteljesedő ismerettel. Hálás vagyok a szűkebb és tágabb
családi háttérért, ami biztosította a tanulás iránt vágyat és ösztönzött az újabb és újabb
kutatásokban.
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1 Mobil robotok látásalapú navigációja – szakirodalmi
értékelés
Annak érdekében, hogy egy robotot a munkakörnyezetében kamera képe alapján mozgatni
tudjunk, szükséges a navigációra vonatkozó ismeretek összefoglalása. Az elmúlt húsz év
idevonatkozó irodalma bőséges, de a legtöbb cikk csak az adott feladat megoldását mutatja
be, ahol a szerzők a hasonló problémákban alkalmazott módszerekkel vetik össze
eredményeiket. Az összefoglaló jellegű tanulmányok kis száma is indokolja, hogy
részletesebben ismertessem a robotika e területét. Az értekezés jelen fejezetében a szenzor –
legtöbb esetben valamilyen látószenzor – alapú navigáció témakörében felvetődő feladatokat
és megközelítési módokat mutatom be. Az ismertetés során sok helyen követem DeSouza és
Kak kiemelkedő cikkének [38] gondolatmenetét, eredményeit.
A kutatók egymástól teljesen eltérő nézeteket vallanak arról, hogy mely eredmények
hasznosak és eredetiek és melyek azok, amelyek csak rendkívül szűk körben alkalmazhatók.
A látásalapú navigációnak a teret geometriai modellre, élekre leképező sikeres kísérlete
kapcsán sokan megkérdőjelezhetik az ilyen modellek humán természetét (1.1. ábra). Nem
teljesen alaptalanul azt hangoztatják, hogy e reprezentációkat nehéz lenne kiterjeszteni más
olyan szituációkra, ahol a robotnak egy meghatározott objektumot kell keresnie a térben.

1.1. ábra A beltéri robotok már a képhez hasonló komplexitású térben is képesek navigálni [14]
1.2. ábra A NAVLAB 1 ilyen képek intenzitását analizálja, hogy meghatározza az út határvonalát [15]

Az utóbbi húsz évben fejlődés következett be két eltérő feltételekkel rendelkező területen, a
beltéri látásalapú navigáció és a kültéri látásalapú navigáció irányában. A megtett lépések
mindkét területen jelentősek voltak. Például két évtizede egy beltéri robot számára lehetetlen
lett volna utat találnia olyan bonyolult folyosón, mint ami az az 1.1. ábrán látható, míg
napjainkban ez már megoldható probléma. Az ábrán látható komplex kameraképek nehezen
voltak használhatók a különböző érzékelők által szolgáltatott rendkívüli mennyiségű adat
miatt. Ezt a bonyolultságot fokozta annak meghatározása, hogy a környezetből kinyerhető
jellemzők melyik részhalmaza lényeges. Olyan modellalapú keretrendszer használatakor, mint
például a FINALE [14] esetében, a robot a kameraképnek csak azt a részletét tanulmányozza,
amelyik számára meghatározó jellemzőket tartalmaz. A vizsgált környezet nagyságát a robot
pozíciójának bizonytalansága határozza meg. A FINALE-hoz hasonló rendszereknek a tér
geometriai reprezentációjára van szükségük. Természetesen tervezhető olyan látásalapú
navigációs rendszer is, amelyik a tér topológiai reprezentációját használja és például neurális
hálózatok segítségével történik a robot navigálása. Ilyen esetekben a topológiai
reprezentációval határozzák meg, hogy a tér melyik részén melyik neurális hálót alkalmazzák.
A FINALE projekt legkésőbbi verziója átlagos PC-alapú architektúra és saját
helymeghatározó rendszere segítségével átlagosan 17 m/perc sebességgel képes navigálni.
Ugyanilyen nagy arányú fejlődés ment végbe a kültéri robotok területén, amit például az
alábbi rendszerek is alátámasztanak: NAVLAB rendszer [15], a látásvezérelt útkövető
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Autobahns-rendszer [17], [18] és a Prometheus-rendszer [19], [20]. Az egyik legkorábbi, a
NAVLAB-on alapuló rendszer a képek intenzitását analizálta, hogy felderítse az út szélét (1.2.
ábra). A városi autóbuszokra kialakított NAVLAB 9 és NAVLAB 10 rendszerek már
autópályákon automatikusan navigálni képes járművek egész családját jelenti. E rendszerek
egyik első próbája a 2849 mérföld hosszú Pittsburgh-től San Diegóig tartó „No hands across
America” elnevezésű tesztvezetés volt. Az út során a NAVLAB 5 a távolság több mint 98%án keresztül képes volt teljesen automatikusan kormányozni (a gáz- és fékpedált ember
kezelte). Ugyanilyen figyelemreméltó eredményeket hozott a Prometheus EUREKA-projekt,
amely a közlekedés biztonságára alkalmazott robotlátás technológia tökéletesítésére
koncentrált.

1.1 Beltéri navigáció
Az első mobil robotok számára kifejlesztett látórendszerek igen erősen a tér geometriáján és
más metrikus információkon alapulva végezték a navigálást és a saját helyzetük
meghatározását. A belső teret változó komplexitású CAD modellek ábrázolták. Néhány
esetben a CAD modellt más modellek, mint például a foglaltsági térképek, topológiai
térképek, vagy képek sorozata váltotta fel. Amennyiben képek sorozata alapján ábrázolják a
teret, a navigáció során vett képeket egy megjelenés alapú összehasonlító egységbe
továbbítják, ami azt az adatbázisban tárolt képekkel veti egybe. A beltérben mozgó robot
működése alapján az alábbi csoportok valamelyikébe (vagy az alábbiak hibrid alkalmazásába)
sorolható:
1. Térképalapú navigációs rendszer. Olyan rendszer, amelynek működése a felhasználó által
a térről készített geometriai vagy topológiai modellen alapul.
2. Térképépítő navigációs rendszer. Ezek a rendszerek különböző szenzorok segítségével
előbb elkészítik a tér geometriai vagy topológiai modelljét, majd ezt a modellt használják
fel a navigációhoz.
3. Szimultán helymeghatározó és térképépítő rendszerek (SLAM)2, amikor a lokalizációs
feladatot és a térképbe illesztést párhuzamosan végzi a rendszer.
4. Térképmentes navigációs rendszer. Ezek a rendszerek nem használnak semmiféle
ábrázolást a navigációs térről, de felhasználják a környezetükben talált objektumok
felismerésének algoritmusait, vagy a vizuális megfigyelésen alapuló mozgások
segítségével követik az objektumokat.

1.1.1 Térképalapú megközelítés
A térképalapú navigáció esetén a robotvezérlő rendszer a robot környezetéről készített
előzetes modellt tartalmaz. Az ilyen modellek különböző részletességűek lehetnek: egyszerű,
az elemek közötti kapcsolatokat és relációkat leíró gráftól kezdve, komplett CAD modellekig
terjedhetnek. Az egyik korai rendszerben a környezet ismerete egy hálós reprezentációból állt,
amelyben a környezetben lévő összes objektumot a horizontális síkra vetített képe
reprezentált. Az ilyen reprezentációkat foglaltsági térképnek nevezik. Később ezt a
megközelítést tökéletesítették a VFF (Virtual Force Fields – virtuális erőterek) hozzáfűzésével
[21]. A VFF egy foglaltsági térkép, ahol minden foglalt cella taszító erőt, a cél pedig vonzó
erőt gyakorol a robotra. Ezeket az erőket összegzik és az eredő erő mutatja meg a követendő
új irányt. Foglaltsági térkép alapú reprezentációkat mind a mai napig nagy számban
használnak. Egy másik fejlesztés az objektumokhoz rendelt térbeli koordináták és e
koordináták foglalt/üres cellákba való kvantálási hibájának, bizonytalanságának foglaltsági
2

Kétféle angol elnevezés is közismert: Simultaneous localization and mapping (SLAM)[99] és Concurrent
mapping and localization (CML) [100]
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térképen belüli egyesítéséből áll. Néhány technika, amely a foglaltsági térképen levő
bizonytalanság kezelésére szolgál:
1. Hisztogramrács vagy Vector Field Histogram [21], ahol egy objektum jelenléte vagy
hiányának detektálása a rács megfelelő cellaértékének növelését vagy csökkenését
eredményezi.
2. Fuzzy operátorok, ahol minden cella egy fuzzy vezérlőértéket tartalmaz, ami vagy a mező
ürességéből, vagy foglaltságából származik.
Szenzoregyesítés-alapú megoldásokat is kidolgoztak, ahol a kamera képéből való olvasást
távolságméréssel kombinálva használják fel foglaltsági térképek elkészítésére. Minden
térképalapú navigációs rendszer központi feladata tájékozódási pontok sorozatának
megtalálása és azonosítása. Azonosítás után a robot a neki küldött térképet a megfigyelt kép
és az adatbázisban levő tájékozódási pontok leírásának összehasonlításával felhasználhatja
saját pozíciójának megbecslésére. A látásalapú helymeghatározás műveletei az alábbi négy
részfeladatra oszthatók:
1. Információ kinyerése a szenzorokból. Látásalapú rendszereknél ez a kamerakép
digitalizálását, a számítógépbe vitelét jelenti.
2. Tájékozódási pontok, jellemzők detektálása. Általában ez a művelet élkiemelést,
zavarszűrést és a régiók szegmentálását jelenti. A szegmentálás történhet szürkeintenzitás,
szín, mozgás vagy mélységbeli eltérések alapján.
3. A megfigyelés és a tárolt információk közötti azonosság megállapítása. A rendszer
megpróbálja a megfigyelt tájékozódási pontokat az adatbázisban való különböző
kritériumok szerinti keresés alapján azonosítani.
4. Pozíció meghatározása. Ha hasonlóság áll fenn a megfigyelt képen levő tájékozódási pont
és az adatbázisban szereplő adatok között, akkor a rendszernek az utóbbiak segítségével
meg kell határoznia a robot pozícióját.
1988-ban Sugihara [22] olyan úttörő tanulmányt mutatott be, amely egyszerű kameraképek
felhasználásával oldja meg a lokalizációt. Ebben a munkában a helymeghatározás sok
problémája először került felszínre. Mivel mind a robot pozícióját, mind a látórendszer által
kivont jellemzők helyzetét ismeretlennek tételezzük fel, a feladat geometriai problémára
redukálható. Néhány évvel ezután, 1993-ban Atiya és Hager [23] ugyanezen feltételek mellett
valósidejű, látásalapú algoritmust fejlesztett ki. Azt ajánlották, hogy a szenzorok hibáját egy
tűrés reprezentálja, ami egy halmazalapú algoritmushoz vezetett. Az ilyen megközelítésekre
abszolút vagy globális helymeghatározásként fogunk hivatkozni. Az abszolút
helymeghatározást szembe kell állítanunk az inkrementális helymeghatározással, ahol azt
feltételezzük, hogy a navigáció kezdetén a robot hozzávetőleges pozíciója ismert és a
látórendszer célja, hogy e helyzet koordinátáit finomítsa. Ilyen esetben egy elvárt helyzet
meghatározható a hozzávetőlegesen ismert kezdőpozíciók alapján. Ha ezt az elvárt pozíciót a
kamera segítségével tovább finomítjuk, az eredmény egy pontosabb pozíciókoordináta.
A következő pontokban a térkép alapú beltéri lokalizáció három fajtáját (abszolút, vagy
globális; inkrementális; nyomkövetésből levezetett) ismertetjük.
1.1.1.1 Abszolút lokalizáció
Mivel a robot kezdőpozíciója ismeretlen, a navigációs rendszer feladata, hogy a teljes
adatbázis tartalmát összehasonlítsa a megfigyelt képpel és esetlegesen több találat alapján
döntsön, hiszen a megfigyelések bizonytalansága miatt előfordulhat, hogy a kép az adatbázis
több elemére is illeszkedik. Az alábbiakban az Atiya és Hager által kifejlesztett abszolút
lokalizációs módszert [24] mutatom be röviden. Az alapötlet azon entitások azonosítása,
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melyek a robot mozgása során állandó pozícióban helyezkednek el, ezek helyzetét és
orientációját kell vizsgálni.
Például tekintsünk három tájékozódási pontot a munkakörnyezet oldalfalain3. Ha mind a
három pont azonosítható a sztereo pár minden képén [110], akkor a háromszög minden
oldalának hossza és az oldalak által bezárt szög nagysága állandó marad, ha a robot a három
pont figyelembevételével más pozícióba mozog. Így a szögeket és az oldalhosszakat
összerendelve a három tájékozódási ponttal, ez elegendő a háromszög azonosításához és a
környezetben található tájékozódási pontok és a kamera képe közötti összefüggés
felállításához. A robot pozíciójának meghatározását tehát egyszerű háromszögeléssel
végezhetjük. Természetesen a valós életben a tájékozódási pontok koordinátái nem pontosan
ismertek, így a kamera által vett kép pixelkoordinátái hibákhoz vezethetnek. Ezen kívül
nagyszámú tájékozódási pont megadása esetén kétértelműség léphet fel az eltárolt
háromszögek és a vett képen szereplő háromszögek közti összefüggés felállításakor. Atiya és
Hager a fenti bizonytalanság kezelésére egy halmazalapú megközelítést alkalmazott,
amelyben a bizonytalanság intervallumok formájában jelenik meg.
1.1.1.2 Inkrementális helymeghatározás
A gyakorlati esetekben a robot kezdőpozíciója legalább hozzávetőlegesen ismert. Ilyenkor a
helymeghatározó algoritmus figyelembe kell, hogy vegye a robot helyzeti bizonytalanságát a
mozgások közben. Ha ez a bizonytalanság egy bizonyos határon túllép, akkor a szenzorokat
használva helyesbíteni kell a pozíciót. Sok gyakorlati módszert dolgoztak ki a pozíciós
bizonytalanság kezelésére. Ezen megoldások egyike a FINALE rendszer [14]. A FINALE
rendszer az inkrementális lokalizációt a tér geometriai ábrázolásának és a robothelyzet
bizonytalanságának statisztikai modellje segítségével végzi. A FINALE rendszer az alábbi
kulcselemekből áll:
1. A sík P(x, y) pontjában elhelyezkedő, φ orientációjú robot p = (x, y, φ ) lokalizációjának
bizonytalanságát egy Gauss-eloszlás írja le és a robotot minden pozíciójában egy p átlag
és ∑p kovariancia jellemez.
2. A rendszer a transzlációs és rotációs parancsok hatására végzett robotmozgások valódi
pontossági jellemzőit, paramétereit meghatározza. Általában, ha egy robot tiszta egyenes
mozgásra kap parancsot, akkor a kerekek, vagy lábak eltérő csúszása miatt kis mértékben
a mozgás irányától is eltérés lép fel (elfordul). Mivel ez a robot egyenes vonalú mozgása
során állandóan fellép, az elfordulás mértéke annál nagyobb minél hosszabb az egyenes
vonalú mozgás. Ugyanígy, ha a robot forgómozgásra kap parancsot, a kerekek a lábak
csúszása miatt kis mértékben elmásznak.
3. Annak meghatározása, hogy a robot pozíciós bizonytalansága hogyan változik, ha egyenes
vonalú vagy forgómozgást hajtatunk végre. Ez érinti annak kiderítését is, hogy p és ∑p
hogyan függ a végrehajtott parancsoktól.
4. Modellalapú Kálmán-szűrő megalkotása, mely az alábbi komponensekből áll:
•
Egyenlet levezetése, amelyik figyelembe veszi a kamera kalibrációs mátrixát és
összefügg a környezetben lévő tájékozódási pontok helyzeti paramétereivel.
•
Az egyenlet linearizálása a Kálmán-szűrő egyenletének levezetéséhez.
•
A robot pozíciós bizonytalanságának a kamera képére vetítése, hogy a kandidáló
képjellemzők halmazát minden tájékozódási pontra megkapjuk.

3

Tájékozódási pontok alapján a helymeghatározás nemcsak képfeldolgozás segítségével, hanem lézeres
navigációs rendszerrel is lehetséges [101].
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•

Amennyiben egy képjellemző megfelelt egy tájékozódási pontnak, a Kálmánszűrő használata a robot helyzeti paramétereinek ( p és ∑p) frissítésére.

1.1.1.3 A tér topológiai reprezentációjának használata
Az inkrementális lokalizáció egy teljesen más megközelítése a tér topológiai reprezentációját
használja. Például a NEURO-NAV [24] rendszerben egy a folyosó elrendezését topológiailag
reprezentáló gráfot használnak a navigációs folyamatok működtetésére. Ennek a gráfreprezentációját mutatja az 1.3. ábra. A folyosók struktúrája a bal oldalon, az ehhez rendelt
reprezentáció pedig a jobb oldalon látható. Ebben a példában a gráf adatstruktúra három
különböző csomópontot használ a folyosók, kereszteződések és a zsákutcák jelölésére
(négyzet, kör, illetve hatszög). Például a C2-es csomópontnak, ami a központi folyosót
ábrázolja, van egy bal oldali tájékozódási pontok nevű attribútuma, amely attribútum mutatók
listája, melyen a mutatók a d176, d175, d174, d173 és d172 jellemzők felé mutatnak. A gráf
élei a két végen elhelyezkedő csomópontok távolságáról hordoznak információt. A NEURONAV rendszernek két fő modulja van: a Folyosókövető és a Tájékozódáspont-detektáló.
Mindkettő neurális hálók halmazát foglalja magában.

(a)

(b)

1.3. ábra (a) A folyosó fizikai struktúrája az ajtókkal és fülkékkel együtt, (b) a fizikai struktúra alapján készült
topológiai ábrázolás [13]

Ezek a modulok teszik lehetővé, hogy a robot egyazon időben hajtson végre mozgási
parancsokat és lokalizációt. Tegyük fel, hogy a robot a C2 folyosó alsó végén áll (1.3. ábra) és
azt a parancssorozatot kapja, hogy menjen végig ezen a folyosón a J2 elágazásig, ott forduljon
balra és menjen végig a C3 folyosón. Ekkor a Folyosókövető modulnak a feladata, hogy a
robot úgy menjen végig a C2 folyosón, hogy tartsa a fallal a párhuzamos irányt. Eközben a
Tájékozódáspont-detektor a C2 folyosó attribútumaiban szereplő jellemzők után kutatva
keresések sorozatát fogja végrehajtani (előbb a d176, aztán d175 stb.), míg a J2 elágazást meg
nem találja. Ekkor a Folyosókövető újabb parancsot kap, amely a balra fordulásra és a C3
folyosó követésére szólítja fel. Mint már említettük mind a Folyosókövető, mind a
Tájékozódáspont-detektáló neurális hálózatok együtteséből áll. Minden hálózat egy speciális
részfeladat végrehajtására van betanítva. Például a Folyosókövető belsejében egy folyosó_balnak nevezett hálózat is található, mely a kamera képéből a bal oldali fal és a padló
metszésvonalát detektálja.
Ez a hálózat a bal oldali fallal való párhuzamosság megtartása érdekében szükséges
kormányzási szöget szolgáltatja kimenetén. A folyosó_jobb hálózat hasonlóan működik a jobb
oldalt vizsgálva. Egy harmadik hálózat, ennek a két hálózatnak a kimenetét összekombinálja
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és a robot által várt kormányzási parancsot szolgáltatja (1.4. ábra). A NEURO-NAV neurális
hálóit a kamera képének élein végzett Hough-transzformáció4 eredményei hajtják meg.
A Hough-tér különböző régióit különböző neurális hálózatok dolgozzák fel, mely neurális
hálók háromszintű előrecsatolt hálózatok. A tanulási fázis alatt egy humán felügyelő veszi át a
navigáció irányítását, aki egyszerű mozgási parancsokat ad ki, miközben megkezdi a
digitalizálását, aminek során olyan képeket vesznek fel, amiket később a betanításra
használnak.
fordulás balra

egyenes

fordulás jobbra

nincs döntés

folyosó_bal

folyosó_jobb

neurális osztályozó

Hough-térkép

kép

1.4. ábra A folyosókövetést végrehajtó neurális hálózatok hierarchiája [24]

Szükséges megemlíteni, hogy a hálózatok kimenetei fuzzy jellegűek. Például a folyosó_bal
hálózat kimenetei olyan címkékkel rendelkező csomópontok, mint bal_40˚, bal_10˚,
egyenesen_előre, jobb_10˚, jobb_30˚ (1.4. ábra). Ehhez hasonlóan az elágazás_kereső hálózat
kimenetei olyan távolságok, mint: közel, messze, mellett. Minden csomópont kimeneti értéke
tipikusan 0 és 1 közötti érték, amely úgy fogható fel, mint a kimeneti csomópontnak
megfelelő mozgási utasítás bizonyossági foka. Mivel ezek a kimeneti értékek könnyen
értelmezhetők fuzzy tagsági függvényként, Pan [25] a NEURO-NAV egy kifinomultabb
verzióját dolgozta ki FUZZY-NAV néven, melyben a szabály alapú vezérlő helyét egy fuzzy
vezérlő vette át. A fuzzy vezérlőrendszer egy valósidejű rendszer, amely a neurális hálózat
összes kimenetének segítségével eldönti, hogy milyen parancsot küldjön a robotot vezérlő
modulnak. Ennek megvalósítására a fuzzy vezérlő három nyelvi változót használ:
elágazástól_távolság, fordulási_szög, beutazandó_távolság.
1.1.1.4 A tájékozódási pontok (útjelzők) követéséből levezetett lokalizáció
Ha a robot pozíciója nagyjából ismert és a kamera képén látható tájékozódási pont
azonosításra került, akkor a lokalizáció a tájékozódási pontok nyomon követésével is
végrehajtható. A tájékozódási pontok lehetnek mesterségesen kialakítottak, vagy
természetesek (ajtók, ablakok)[102]. A mesterségesen kialakítottak az egyedi vonalkóddal
ellátott körtől kezdve a robot által bejárt úton lefektetett fényvisszaverő szalagig sok minden
lehet. Az egyszerűbb rendszerek legtöbbjében a tájékozódási pont követését egyszerű
mintaillesztés segítségével valósítják meg. A kamerákat általában úgy szerelik fel, hogy
4

Bizonyos geometriai alakzatokat (szakaszokat, köröket, ellipsziseket stb.) nem a képtérben próbálnak
azonosítani, hanem a korlátos, így hatékonyabb feldolgozást eredményező un. Hough-térben [109].
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oldalra, a falra felragasztott pontok irányába, vagy pedig lefelé a földre ragasztott speciális
szalagok felé nézzenek.
Ha a kamerák nem oldalirányba néznek, akkor a tájékozódási pontokként használt
objektumok kontúrjának tulajdonságai teszik lehetővé a robot helyzetének meghatározását.
Míg az oldalra néző kamerák leegyszerűsítik a tájékozódási pontok detektálásának folyamatát,
korlátozzák is a robot mozgási lehetőségét. Egy továbbfejlesztett variációban a tájékozódási
pontok természetesek [29]. Ebben az esetben a rendszer a korrelációs technikát használja az
egymást követő tájékozódási pontok nyomon követésére és az akadályok felismerésére.
A lokalizációs algoritmus több tájékozódási pontra keres, ezeket összehasonlítja az eltárolt
mintákkal, követi ezeket, majd a “térképen” új megfigyelendő tájékozódási pontokat keres.
Ha a tájékozódási pont illeszkedik a mintára, akkor annak háromdimenziós koordinátáit
sztereolátás segítségével határozza meg. A robot pozícióját a pont kiszámított helyzetének és
a térképen levő helyzetének összehasonlításával becsüli meg. A megvilágítással kapcsolatos
problémák elkerülésére sztereolátást alkalmazó kiegészítő folyamatok hajtódnak végre.

1.1.2 Térképkészítés
Az eddig bemutatott navigációs technikák mindegyikében a robotot a környezetről készült
térképpel vagy modellel kellett ellátni. Azonban a modell leírásokat nem mindig egyszerű
generálni, főleg akkor nem, ha ezeknek metrikus információt is hordozniuk kell. Ezért sok
kutató olyan automata, vagy félautomata robotok kifejlesztésén munkálkodott, amelyek saját
maguk képesek környezetükről belső modellt készíteni. Az első automatikus térképkészítő
próbálkozás Moravec nevéhez fűződik [26]. A kamera 50 centiméterenként kilenc képet vett
fel. Ezután a képeken egy algoritmus kiemelte a megkülönböztető jellemzőket, és ebből
kapták a háromdimenziós koordinátáikat. A környezeti modellt 2 négyzetméter cellanagyságú
rácshálózatba rajzolt pontok alkották. A program minden iterációja során követi a jellemzőket
és a képsíkban valamint a rácshálózatban megjelöli azokat. Habár ez a rács az akadályok
pozícióját közvetve reprezentálta és az úttervezéshez hasznos volt, nem szolgáltatott
egyértelmű modellt a környezetről. Ezért Moravec és Elfes egy foglaltsági rács [27] néven
ismert adatstruktúrát dolgozott ki, amelyet az ultrahangos érzékelők adatainak tárolására
használtak. A foglaltsági rács minden cellájához hozzá van rendelve egy számérték, amely
annak a valószínűségét mutatja, hogy a cella által jelölt tér foglalt-e. A mai robotoknál – a
módszer továbbfejlesztésével – a foglaltsági rács használata lehetővé teszi, hogy több szenzor
által mért értékek egyetlen térképen legyenek összehasonlíthatók, sőt még a bizonytalanságok
is ábrázolhatók a rácsban. Mivel a fogaltságirács-alapú megközelítés alkalmas nagy
részletességű térképek készítésére, a térkép felbontása csak a szenzorok bizonytalanságától és
a robot „lépésnagyságának” pontosságától függ. A nagy részletességű, komplex térképek
viszont nem használhatók hatékonyan úttervezésre és helyzet-meghatározásra. A különféle
technikák abban térnek el egymástól, hogy a tájékozódási pontokat a szenzorok
bizonytalansága következtében hogyan tudják elválasztani más, szomszédos tájékozódási
pontoktól. A topológiai megközelítés egyik legnehezebb feladata a korábban meglátogatott
tájékozódási pontok felismerése. Másfelől, ha a szenzorok megfelelően pontosak, akkor a
különböző jellemzők között kalkulált távolság segíthet az előzőleg meglátogatott helyek
felismerésében.

1.1.3 Térképmentes navigáció
Ebbe a kategóriába azok a rendszerek sorolhatók, amelyek a környezetükről semmilyen
előzetes információt nem tartalmaznak a navigáció megkezdése előtt. Természetesen a
térképkészítő megközelítésnek sincs semmiféle előzetes információjuk a térről mielőtt a
navigációs feladatnak nekikezdenének, de működésükhöz szükségük van egy általuk
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folyamatosan felépítendő térképre. Ezzel szemben az ebben a pontban leírt rendszerekben a
működés egyik fázisában sem készül semmiféle térkép. A szükséges robotmozgásokat a
környezetben levő elemekről gyűjtött megfelelő információk határozzák meg. Ezek az elemek
lehetnek falak, ajtófélfák, asztalok, melyeknek sem abszolút, sem relatív pozícióinak
ismeretére nincs szükség. A legfontosabb alkalmazott technikák: az optikai folyam alapú és a
megjelenés alapú megközelítés.
1.1.3.1 Navigáció optikai folyamok segítségével
Santos-Victor olyan optikai folyam alapú rendszert [28] dolgozott ki, mely a méhek látásának
viselkedését utánozza. Ismert, hogy a rovarok oldalra néző szemeik, leginkább a
mozgásjellemzők és nem a mélységi információ alapján navigálnak. A Robee nevű robotban
egy kétfelé tekintő látórendszert dolgoztak ki a méhek központi reflexeinek utánzására. Ha a
robot a folyosó közepén helyezkedik el, a bal szeme által és a jobb szeme által látott képek
sebességének különbsége körülbelül zérus, és így a robot a folyosó közepén marad. Ha
azonban a sebességek eltérőek, abba az irányba fordul, amelyik oldalon a képek kisebb
sebességgel változnak. A robot implementációjára vonatkozó legfőbb ötlet a bal oldali és a
jobb oldali képek sebességkülönbségének mérése az irányítás megkönnyítése érdekében.
Ezért mindkét oldali optikai folyam átlagát kiszámolják az optikai folyam egyenletekből.
A vezérlési folyamat minden lépésében öt darab 256×256 felbontású képet használnak az
idősimított képek kiszámolására. Ezután mindkét oldal utolsó két képének egy 32 × 64 pixeles
ablakát használják az átlagos optikai folyam vektor kiszámítására. A robot folyosó közepén
tartásához PID szabályzót alkalmaznak. A szabályzó bemenete a jobb és bal oldali átlagos
optikai folyamok.
E technika alkalmazása nehézségekbe ütközik, ha a folyosó falainak textúrája/mintázata nem
jellegzetes vagy hiányos. Mivel az optikai folyam kiszámítása valamiféle textúra meglétét
feltételezi, kívánatos, hogy amikor a robot olyan szekcióba ér, ahol a textúra hiányos „kitartó
magatartásnak” nevezett viselkedési formát mutasson be. Amennyiben a két fal közül csak az
egyiken ismerhető fel mintázat, akkor a robot úgy tartja fenn sebességét és irányát, hogy ezt a
falat kezdi követni. Ha mindkét falról hiányzik a mintázat, akkor a robot megáll.
1.1.3.2 Megjelenés alapú megegyezést használó navigáció
A térképmentes navigáció másik megvalósítási lehetősége a környezet memorizálása. Az ötlet
a következő: képeket tárolunk a környezetről és ezekhez a képekhez olyan parancsokat
rendelünk, amelyek a robotot a célja felé vezérlik. A Gaussier és Joulian által kidolgozott
megoldás [29] neurális hálót alkalmaz az érzékelt képek feldolgozására. A kamera 70˚-os
látómezejű képek kombinálásával a környezetről 270˚-os képet készít. Ezt a panorámikus
képet feldolgozzák és az x irányú intenzitások átlagának maximumára mutató vektorokat
határoznak meg. Ezen vektor minden maximumértékéhez egy lokális nézetet definiálnak.
A lokális nézet a panorámaképből kifejtett 32×32-es ablak. Az adott panorámaképhez tartozó
összes lokális nézet halmaza meghatározza és jellemzi a környezet egy helyét. Minden ilyen
hely a cél felé mutató iránnyal van összerendelve. Végül egy neurális hálót használnak ezen
összerendelések megtanulására és az aktuális navigáció közbeni, a cél felé vezető vezérlések
meghatározására.
A megjelenés alapú modellt Matsumoto [30] kiegészítette képek sorozatának eltárolásával és
a mintaillesztés megvalósításával. A kamera képének lecsökkentett felbontású verziói alkotják
a képek sorozatát, ami a navigáció során megfigyelt összes kép memóriájaként működik.
Minden képhez mozgást rendelnek a sorozatban, amely az aktuális pontból a célba jutáshoz
15

szükséges. Miután a képek sorozatát tárolták, a robotot arra késztetik, hogy ismételje meg
ugyanazt a bejárást. Eközben a rendszer az aktuálisan megfigyelt képet korrelációszámítás
segítségével összehasonlítja az adatbázis képeivel. Ha talál olyan képet, amelyben az aktuális
helyzetet véli felfedezni, akkor kiszámítja a képpontok közötti eltérést. Ezeket az eltéréseket
használják fel a navigálási irány pontosabb meghatározására.
Egy másik megoldásban a robotot képek sorozatával és ezekhez kapcsolt parancsokkal látják
el. A robot azt a képet választja ki az adatbázisból, amelyik leginkább hasonlít a látott képre.
Ha a hasonlóság foka egy meghatározott küszöbérték felett van, a képhez rendelt utasítást
hajtja végre, különben pedig a robot megáll. Ohno [31] egy egyszerűbb és gyorsabb
implementációt dolgozott ki, amely szintén képek sorozatát használja. Mivel rendszere csak a
függőleges folyosóvonalakat használja, kevesebb memóriát igényel és gyorsabb működésre
képes.
1.1.3.3 Navigáció objektumfelismerés alapján
Míg a térképalapú rendszerekben könnyű a robotok számára értelmes navigációs célt találni, a
térképmentes rendszerekben a legtöbb esetben a robot csak a környezet bebarangolására van
utasítva [38]. Ennek oka, hogy az operátor a strukturált környezet közbenső térképreprezentációját különböző célpozíciók kiválasztására használhatja fel. A térképmentes
navigáció e formájának legtöbb esetében a robotnak a célról csak minimális mennyiségű előre
definiált képe van. Egy másik megoldásban szimbolikus navigációs megközelítést használtak
a képek megjelenés alapú memorizálása és előhívása helyett [124]. Ebben az esetben a robot
olyan utasításokat kap, mint „menj az ajtóhoz”, vagy „menj az előtted álló asztalhoz”,
amelyek információt tartalmaznak arra nézve, hogy milyen objektumokat kell azonosítania és
mi az elvárt mozgási irány. Például a „menj az előtted álló asztalhoz” parancs elárulja, hogy a
keresendő tájékozódási pont az asztal és az út iránya pedig egyenesen előrefelé vezet.

1.2 Kültéri navigáció
A beltéri navigációhoz hasonlóan, a kültéri navigáció is az akadály-elkerülés, tájékozódási
pontok detektálása, térképkészítés és pozícióbecslés feladataira épül. A kültéri navigáció
esetében azonban a környezet teljes térképét sokkal nehezebb előzetesen megadni és a
rendszernek úgy kell az objektumok megjelenésével megbirkóznia, hogy várható helyzetükről
semmilyen előzetes információval nem rendelkezik. A kültéri navigáció a környezet
struktúrája szerint két részre osztható:
•
•

strukturált környezetben történő navigációra
strukturálatlan környezetben történő navigációra.

1.2.1 Kültéri navigáció strukturált környezetben
A strukturált környezetbeli navigáció általában valamiféle útkövetést alkalmaz. Az útkövetés
azon vonalak felismerésének képességét jelenti, amelyek az útpályákat, az utat a padkától
vagy pedig az út felületének mintázatát a csatlakozó felületek mintázatától választja el. Az
útkövetést megvalósító rendszerekben a környezet modelljei általában egyszerűek, csak olyan
információkat tartalmaznak, mint távlatpontok, út- és útpályaszélességek. Működésük hasonló
a beltéri folyosót követő rendszerekhez, kivéve a megvilágításbeli különbségek és az
árnyékok által okozott problémák megoldását. A legismertebb a NAVLAB rendszer és
számtalan verziója [16].
A NAVLAB első verziójában színes látást alkalmaztak az útkövetéshez, és háromdimenziós
látómodult az akadályok felismerésére és elkerülésére. A piros, zöld és kék képek egy
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csökkenő felbontású piramisban voltak eltárolva (480×512-től 30×32 pixelig). A nagyobb
felbontású képeket a textúrák szerinti osztályzásra, míg az alacsonyabb felbontásúakat színek
szerinti osztályozásra használták. Az útkövető algoritmus három lépésből áll:
•
•
•

képpontok osztályzása (szétbontás út és nemút pixelekre)
legvalószínűbb útpozíció kiválasztása
színek frissítése.

Az út helyzete és a távlatpontokhoz vezető út meghatározása után a pixeleket a meghatározott
útélek segítségével újra osztályozzák. Az új osztályzás új paramétereit (átlag, variancia)
ezután a következő kép pixeleinek osztályozására használják. Ez lehetővé teszi, hogy a
rendszer alkalmazkodjon az út állapotának fokozatos megváltozásához.

1.5. ábra Pixelek osztályozása út és nemút pixelekre. (a) eredeti kép, (b) szín szerinti osztályozás, (c)
mintázat szerinti osztályozás, (d) végső osztályozás [16]

A NAVLAB 1 jármű egy ALVINN-nak nevezett [16] neurális háló alapú navigációs
rendszerrel volt felszerelve. Ennek egy későbbi verziója az ALVINN-VC. Mivel e rendszer
számos megoldása inspirálta kutatásainkat (pl. az 5.3 szakaszban bemutatott PALCOMrendszerünk esetében), ezért a továbbiakban előbb az ALVINN kulcselemeit vesszük sorra,
majd röviden megemlítjük az ALVINN-VC rendszer szolgáltatásait. Az ALVINN rendszer
alapötlete egy sofőr néhány perces megfigyelésén alapul, aminek során a változó jellemzőkkel
bíró úton a vezető reakcióit tanulja meg. Az ALVINN neurális hálójának 30×32
csomópontból álló bemeneti rétege van, melyre a kamera képe van rávezetve. Ez a bemeneti
réteg öt csomóponttal rendelkező rejtett réteghez kapcsolódik, ami pedig az összes olyan
lehetséges kormányzási szögeket jelentő kimeneti csomópontokhoz csatlakozik, melyeket a
robotnak az út közepén való haladás érdekében kell végrehajtania.
Tanulási fázisban ahelyett, hogy az út adott orientációja esetén egyetlen kimeneti csomópont
lenne aktiválva, az egyes kimenetek egy Gauss-eloszlás mentén aktiválódnak (akörül a
csomópont körül központosítva, amelyik a korrekt követendő iránynak felel meg). A kimeneti
csomópontokra vonatkozó “tréning fázisú” kimeneti szint:
xi = e (− d i
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fordulás balra

egyenes

fordulás jobbra
kimeneti réteg
rejtett réteg

videókép

1.6. ábra Az ALVINN neurális hálózatának architektúrája [16]

ahol xi az i-edik kimeneti csomópont aktivációs szintje, di az i-edik csomópont és a bemeneti
szintre érkező útképnek leginkább megfelelő kimeneti csomópont közti távolságot
reprezentálja. A 10-es konstanst gyakorlati tapasztalatok alapján azért így határozták meg,
hogy a korrekt kormányzás kimeneti csomópontjától balra vagy jobbra eső 10. csomópont
aktivációs szintje nagyon alacsony érték legyen. A tréning fázis alatt alkalmazott Gausseloszlású aktiváció az aktuális navigáció során finomabb kormányzási szög elérését teszi
lehetővé, mivel a Gauss-függvény súlyközéppontja két kimeneti csomópont közé bárhova
kerülhet ahelyett, hogy csak egyetlen csomópontot jelölne ki. Ezenfelül ez a tulajdonság
lehetővé teszi, hogy az út orientációjában bekövetkező kisebb változás a kimenetek aktivációs
szintjének csak kismértékű megváltozását vonja maga után. A sokkal tradicionálisabb, egy az
N-ből kimeneti megoldást alkalmazó neurális hálóknál általában elvárás, hogy nemlineáris
tulajdonságot mutasson a kimenetén. A nemlinearitás abból a tényből fakad, hogy az út
orientációjának kismértékű megváltozása a kimeneti csomópont értékének hirtelen 0-ról 1-re,
vagy 1-ről 0-ra váltását eredményezheti. Az ALVINN betanítására először szintetikus
képeket5 alkalmaztak. Az ilyen képek előállítása igen körülményes és nehézkes. Azon kívül,
ha az eltérés a valódi és a szintetikus képek között túl nagy, a rendszer teljesítőképessége igen
csekély. Ezt a problémát az „on the fly” betanítási módszer alkalmazása oldotta meg, mely
során a neurális hálót aktuális vezetési körülmények között humán sofőrök által végzett
műveletek alapján tanítják be. Ennek során az adatokat a robotokon végrehajtott műveletekkel
egy időben gyűjtik. A megoldás hibája abból ered, hogy a humán sofőrök igyekszenek
konzisztensen az út közepén tartani a járművet, ezért a neurális háló nem tapasztal olyan
helyzetet, amelyben egy félresikerült manőver korrigálására lenne szükség.
A másik probléma oka, hogy a valós vezetési helyzetek viszonylag hosszú egyenes
szakaszokat tartalmaznak, így ez a neurális háló egyenes útra való betanulását okozhatja,
mivel könnyen elfelejtődhet mindaz, amit korábban a kanyargós szakaszon tanult. Erre
megoldás, hogy a tanító adatok minden lehetséges bemeneti körülményt ábrázoljanak. Az
ALVINN készítői ezeket a problémákat úgy igyekeztek elkerülni, hogy minden valódi útképet 14 torzított képpé alakítottak át, mégpedig a kép bal illetve jobb oldalra történő
elcsúsztatásával. Ezeket a képeket is a tanuló minták közé helyezték. A NAVLAB 1 az
ALVINN segítségével 20 mérföld/órás maximális sebesség elérésére volt képes.
Az ALVINN egy tökéletesített verziója az ALVINN-VC, mely hatékonyabban képes az utak
és útkereszteződések felismerésére. A VC (virtuális kamera) verzióban a különböző képeket
az aktuális kameraképből alakítják ki. A virtuális képek az aktuális kamerától különböző
5

Szintetikus képeken képszerkesztő vagy rajzoló programokkal előállított „mesterséges” ábrákat értünk.
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távolságokra levő különböző nézőpontokból mutatják a környezetet. A neurális hálót e
virtuális képek felhasználásával tanítják (1.6. ábra). Mivel a virtuális képek a járműtől
nagyobb távolságra elhelyezkedő (nem közvetlenül a robot előtti térről) útszegmenseket
reprezentáló képpontok projekciójával készülnek, a technika lehetővé teszi az út változásának
és a kereszteződések azelőtti detektálását, hogy ezek túl közel kerülnének a járműhöz.
Másik fontos tulajdonsága az ALVINN-VC-nek, hogy képes az út felismerése
bizonyosságának mérésére. A neurális háló belső reprezentációját használja az eredeti kép
rekonstruálására, majd ezt összehasonlítja az aktuális képpel. Mindkét képen korrelációt
számolnak és az azonosságot mérő index ebből adódik. Ennek a mértéknek a használhatóságát
igazolja, hogy minél hasonlóbb egymáshoz a rekonstruált és a valódi kép, a neurális háló
számára annál ismertebb az adott szituáció, tehát annál megbízhatóbb a hálózat reakciója.
Az útkövetés másik úttörő fejlesztése a Turk által a nyolckerekű ALVINN robot számára
kifejlesztett VITS [33]. A VITS egy általános keretrendszer a kültéri útkövetés, az
akadálydetektálás és -elkerülés szempontjából. A VITS által használt elsődleges látórendszer
egy forgó/billenő egységre szerelt kamera. A másik érzékelő egy lézeres távolságmérő, mely
a visszavert lézersugár fáziseltolásából állapítja meg a távolságot. A lézer függőlegesen 30˚,
vízszintesen pedig 80˚ nyílásszögű tartományt folyamatosan pásztáz, és kimenete a képpontok
64×256-os tömbje. A VITS funkcióit az ALVINN rendszer részeként érthetjük meg.
A kültéri navigációs rendszerek másik sikertörténete az „Autobahns” rendszer [17], [18],
valamint az összes ebből származtatott fejlesztés, mint például az EUREKA projekt
Prometheus [19], [20]. A Prometheus a közbiztonság növelése és a sofőrök terheltségének
csökkentése érdekében kutatta a robotlátás lehetőségeit. A cél egy olyan automatikus
másodpilóta kifejlesztése volt, amely a leselkedő veszélyekre figyelmezteti a pilótát, vagy
éppen a monoton, egyhangú útszakaszokon átveszi a jármű irányítását. Ez a fejlesztés
autópályákon 96 kilométer/órás, jelöletlen utakon 40 kilométer/órás sebesség elérését tette
lehetővé.
A képfeldolgozás első lépését, a jellemzők kinyerését a képnek csak kiválasztott, fontosabb
részein végzik el. Ez lehetővé teszi a valósidejű feldolgozás alkalmazását teljesen általános
mikroprocesszorokon. A sebesség a kültéri navigáció egyik legfontosabb tényezője. A lehető
legnagyobb sebességek elérése érdekében a látórendszerek áteresztőképességét maximalizálni
kell. Kelly és Stenz [34] az aktív látás paradigmáján alapuló adaptív megoldást dolgozott ki,
amely segítségével a feldolgozás sebességét, vagyis ennek következtében a robot sebességét
lehetett növelni. A megközelítés lényege, hogy csak az érdekes, fontos zónákban figyeli a
környezetet. A rendszer három paraméterre vonatkozóan adaptív:
•
•
•

előrenézés
„kanyarulat”
szkennelés.

Ezek a paraméterek vezérlik a jármű előtti érdekes, megfigyelendő távolság nagyságát,
szélességét és a szkennelés felbontását.

1.2.2 Kültéri navigáció strukturálatlan környezetben
Olyan kültéri környezetet, melynek nincsenek a navigáció szempontjából szabályos,
érzékelhető és felismerhető jellemzői, strukturálatlan környezetnek nevezünk. Strukturálatlan
környezet például – ahogy az a 1.7. ábrán is látható – a bolygók felszíne. Az ilyen
alkalmazásokban a robot feladata általában a környék felfedezése, barangolás mindenféle
konkrét cél nélkül. Más alkalmazásokban viszont a cél az, hogy a robot egy speciális utat
kövessen a célpozícióig.
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Ezekben az esetekben a beutazott területekről térképet kell készíteni, és lokalizációs
algoritmust kell implementálni, hogy a célvezérelt navigáció megvalósulhasson. Amennyiben
a térképet a robotnak kell elkészítenie, ez történhet járműközpontú koordináta-rendszerben
(melynek frissítése szükséges, ha a robot mozog), egy külső referenciaponthoz kötött
koordináta-rendszerben, vagy pedig egy globális ponthoz (mint például a Nap) kötött
koordináta-rendszerben. A lokalizáció elvégezhető külső kamera alkalmazásával, távoli
pontok (hegycsúcsok) alapján háromszögeléses módszerrel, vagy globális helymeghatározás
segítségével. A globális helymeghatározás egyik esetében a Nap pozíciójának
meghatározására digitális dőlésszögmérőt, neutrális érzékenységű szűrőkkel felszerelt
kamerát, valamint szabályozható kameraplatformot alkalmaznak. A rendszer először a Napról
készült időindexelt képek sorozatából az azonos magasságot mutatókat választja ki, ezután a
pozíciót a legkisebb négyzetek módszerrel állapítja meg. A látásalapú strukturálatlan
környezetben történő navigáció legismertebb eredménye a Mars Pathfinder projekt. A misszió
1996 decemberében indult útjára és 1997 júliusában landolt a Mars felszínén a leszálló egység
(lander) és a mozgó robot (rover) (1.7. ábra).

1.7. ábra (a) Marsi táj, (b) rover [36]

A landoló egység egy 1,5 méter széles 1 méter magas 264 kilogramm tömegű szerkezet volt.
Egy VME-alapú 128 Mbájt memóriával rendelkező RAD6000 számítógépből és egy 1,5
méter magas oszlopra felszerelt forgó/billenő multispektrális sztereo kamerapárból állt. Az
1.7. (b) ábrán látható 65 centiméter hosszú, 48 centiméter széles és 30 centiméter magas rover
egy 8085 processzorral és 500Kbájt memóriával van felszerelve. A rover navigálása – ami a
landoló egységgel együttműködve történik – négy lépésből áll:
•
•
•
•

cél megnevezése
a célhoz vezető út kiválasztása
a rover helyzetének meghatározása
veszélyek detektálása.

A cél megnevezése során az emberi kezelőszemélyzet a landoló egység kameráinak képéből
generált háromdimenziós nézeteken egy Web-alapú eszköz segítségével útpontokat határoz
meg (a bejárt út a 1.8. ábrán látható). A háromdimenziós koordináták átszámolása után a rover
egységet utasítják, hogy az alábbi útválasztó algoritmus segítségével a kiválasztott útpont felé
induljon:
HA nincs akadály, akkor menjen előrefelé a cél felé
KÜLÖNBEN
HA akadály van a bal oldalon, akkor forduljon jobbra addig, amíg az akadály el nem tűnik a
látómezőből
KÜLÖNBEN
HA akadály van a jobb oldalon, akkor forduljon balra addig, amíg az akadály el nem tűnik a
látómezőből
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A robot helyzetének meghatározását naponta egyszer továbbították a vezérlőteremből a
landoló egység felé. A nap további részében a rover saját magára volt utalva és
hozzávetőleges számításokkal határozta meg helyzetét. Mivel a hozzávetőleges számítások
okozta pozícionálási hibák halmozódnak, a tesztelések során kiderült, hogy a rover naponta
legfeljebb 10 méteres utat tehet meg biztonsággal. Amint a rover mozgásra kapott parancsot,
az akadálykereső algoritmus megkezdte működését. A rover 15 centiméter/másodperc
sebességgel mozgott és minden 6,5 centiméteren (ami éppen egy kerekének sugara) megállt
akadályt keresni. Az akadálykereső algoritmus két kamerát és öt darab lézerdióda alapú
fénycsík vetítőt használt. Az akadálykereső minden fénycsík mentén négy pontot keresett, és
akadályt jelzett, ha az alábbi feltételek közül valamelyik teljesült:

1.8. ábra A rover által követett útvonal [36]

1. Valamelyik csík legközelebbi két pontja nem volt detektálható.
2. A 4×5-ös mérési tartományban valamelyik két szomszédos 8-kapcsolat között egy
küszöbértéknél nagyobb volt a szintbeli különbség.
3. A teljes tartomány legmagasabb és legalacsonyabb szintje közötti különbség egy
küszöbértéket túllépett.
A következő missziókban a rover navigációs rendszerének hiányosságai – főleg azok, melyek
a lokalizációval kapcsolatosak – új megoldások bevezetésének következtében csökkentek.
A Mars felfedező Spirit és Opportunity rovereket 2003-ban indították útjukra és négy évnél is
tovább végezték munkájukat. Ezalatt 5000m-nél is hosszabb utat tettek meg és műszereikkel
jelentős méréseket végeztek [129].

1.2.3 Megvilágítás és kültéri navigáció
Minden kültéri navigációs rendszer legfőbb problémáját a megvilágítás változásai okozzák.
A rendszerek teljesítményét komolyan behatárolhatják a napszaktól, az évszaktól, az
időjárástól függő kontraszt- és textúrakülönbségek. Ezen különbségek kompenzálása
érdekében sok esetben kísérleteztek olyan rendszerekkel, amelyek színek segítségével
különítette el az árnyéktól az akadályokat. Egy másik lehetséges megközelítésben három
redundáns látómodult alkalmaznak az akadályok felismerésére:
•
•
•

intenzitások vizsgálata (BW);
RGB vizsgálat;
HSV vizsgálat.
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Mori [35] egy más rendszert dolgozott ki a megvilágítási problémák elkerülésére. Ebben a
„vörös mínusz kék” tényezőt használja a színárnyalat-változások kompenzálására. A „napos
út” és „árnyékos út” modelljeinek eltárolása helyett, amit a NAVLAB és a VITS alkalmaz a
rendszer három, a robot előtti régióknak megfelelő ablakot használ6:
•
•
•

messze (4 méter)
közepesen messze (3 méter)
közel (2 méter).

Az ablakokat analizálják és egy számolt tényezőt használnak a naposból/naposba,
árnyékosba/árnyékosból átmenetek meghatározására.

6

A CCExplorer-rendszerünk (6.2.1) is ablakokra osztja majd fel a robot előtti teret.
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2 Kutatási célkitűzések és alkalmazott módszerek
A szakirodalom feldolgozása alapján bemutattam a beltéri (szűkebb környezetre vonatkozó)
navigáció során felmerülő problémákat és megoldási lehetőségeiket, majd a kültérhez
kapcsolódó specifikumokról, módszerekről volt szó. A prezentált kiváló megoldások,
megközelítések, módszerek több részterület kutatására ösztönöznek. A szerzett tapasztalatok
összegzése alapján az értekezés pontosított célkitűzéseinek részletesebb rendszerét ebben a
fejezetben ismertetem, majd az alkalmazott módszereket mutatom be.

2.1 Kutatási célkitűzések
Az értekezés előző fejezetében részletezett módszerek számos feladatot kiemelkedő szinten
oldottak meg, új irányokat határozva meg a robotnavigációban. Feltételezésem szerint e
megközelítésekből levonható tanulságok sikeres további fejlesztéseket, szakmaspecifikus
alkotásokat tesznek lehetővé számos navigálási feladathoz kapcsolódó részproblémánál.
Értekezésemben azokat a részfeladat megoldásokat vizsgálom az általunk készített mobil
robotok segítségével, amelyeket a navigáció során különböző (mikro, illetve makro)
munkakörnyezeti feltételekből kiindulva kell megoldani. A kutatási tevékenység és a dolgozat
célja a mobil robotok navigálási feladataihoz kapcsolódó részproblémák (akadály-elkerülés,
környezet-feltérképezés, pályatervezés, valamint navigáció) ismertetése és a vizsgált
lehetséges megoldások bemutatása.
1. célcsoport
Előbb a mobil robotok különböző szenzorok, illetve PAL-optika használatával történő beltéri
navigációját, az akadály-elkerülés lehetséges megoldásait vizsgálom. Megoldásokat keresek
az akadály-elkerüléshez, pályatervezéshez, foglaltsági hálós reprezentációhoz, illetve vektoros
térképkészítéshez.
1. részcél: Megvizsgálom a pályatervezési algoritmusokat abból a szempontból, hogy melyik
alkalmazható egyszerű szenzorcsoport jeleinek felhasználásával, relatíve kis
számítási igényt – mikrokontroller lehetőségeit – feltételezve. Összehasonlítom
ezeket a foglaltsági hálós térképreprezentáció esetében. A megoldást négylábú
lépegető robot tárgyreflexiós szenzorcsoport jeleinek feldolgozásával történő
navigációhoz kívánom felhasználni. Kidolgozok olyan képfeldolgozó
eljárássorozatot PAL-optika használatával, amely képes négylábú lépegető mobil
robot lábkörnyezetének valósidejű vizsgálatára és ennek felhasználásával akadályelkerülésre.
2. részcél: Megoldást keresek robotnavigáció során alkalmazható olyan akadálydetektálásra
és térképkészítésre, ahol az adatok nagy tömörséggel reprezentálhatók. Vizsgálom
a strukturális megvilágítást alkalmazó képfeldolgozás használatát saját fejlesztésű
lézerszenzorral, illetve az adatok fúzióját más elvű érzékelők esetében is. Olyan
általános megoldásra törekszem, ahova egyszerűen beilleszthetők a különböző
érzékelőktől származó adatok.
2. célcsoport
A kültéri környezet lokalizációs feladataira fejlesztek ki módszereket, vizsgálom OEM GPS
használatának lehetőségét, a lokalizációs adatok pontosítási módszerét ismert környezetben,
illetve a körbelátó optikával készített képsorozatokból a térképkészítés menetét.
1. részcél: Megoldást keresek mobil robot kültéri durva lokalizációjára GPS használatával.
Különböző GPS szenzorok esetén tanulmányozom, hogy mennyire pontosan lehet
meghatározni a robot helyzetét. Megvizsgálom, hogy a GPS érzékelő által
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meghatározott helyzetet milyen módon tudom körbelátó képek használatával
ismert környezetben pontosítani.
2. részcél: Számítógépes program formájában megvalósítok olyan eljárást, amelynek a
segítségével mobil robotok navigálásához topológiai térkép építhető felülnézeti
körbelátó képek központi részének transzformálásával. Az elkészített térkép
segítségével pályát határozok meg, az eredményeket kültéren tesztelem saját
készítésű guruló mobil robot segítségével.
3. célcsoport
A harmadik célcsoportban olyan szakmaspecifikus problémákra tervezek választ adni, mint a
lépegető robotok esetén alkalmazandó járási stratégia kialakításának metódusa, a mobil
robotnavigációs és akadály-elkerülési problémájának gyakorlati megvalósítása, illetve az
alkalmazott körbelátó kép minőségének és felbontásának érdemi javítása, hogy minél több
részletet figyelembe lehessen venni az előző feladatoknál.
1. részcél: Kifejlesztek saját készítésű négylábú robothoz statikusan stabil járási stratégiát,
majd vizsgálom, hogy a robot gyorsabb előrehaladása érdekében milyen
dinamikus stabilitást adó lépésszekvencia készíthető. Kidolgozok olyan
mozgásszerkesztő szoftvereszközt, amelynek segítségével hatékonyan lehet a saját
megvalósítású hatlábú robothoz járási algoritmusokat kialakítani.
2. részcél: Bemutatom saját fejlesztésű és készítésű guruló és lépegető robotok esetében az
előző célok fizikai megvalósítását, rámutatok a navigációra és térképezésre
kifejlesztett algoritmusok és módszerek kihasználásának lehetőségeire.
Hagyományos kameraképen optikai folyam számítással vizsgálom az akadályok
detektálásának lehetőségét.
3. részcél: Megmutatom szakmaspecifikus alkotásként a PAL-optika és a körbelátó szenzorok
képe minőségének javítását és így összetett navigálási feladatokban való
alkalmazhatóságuk hatékonyabb lehetőségét.

2.2 Alkalmazott módszerek
2.2.1 Optikai folyam technikák
Az optikai folyamon [10] azt értjük, ahogy a képintenzitások mozgása megjelenik egymás
utáni képeken. Jelölje I(x, y, t) egy adott t pillanatban a képintenzitást, amely egy időben
változó képsorozatból származik. Két feltételezéssel élünk:
• az I(x, y, t) intenzitás a kép nagy részén alig függ az x, y koordinátáktól;
• a mozgó vagy álló objektumok pontjainak intenzitása (lényegében) nem változik az
idő múlásával.
Legyen néhány objektum a képen, vagy csak néhány objektumpont, ami dt idő alatt (a
gyakorlatban egymás utáni képvétel alatt) elmozdul egy (dx, dy) távolságra. Az I(x, y, t)
intenzitásértékek Taylor-sorba fejtésével a következőket kapjuk:
I ( x + dx, y + dy , t + dt ) = I ( x, y , t ) +

∂I
∂I
∂I
dx + dy + dt + ... ,
∂x
∂y
∂t

(2.1)

ahol „…” a magasabb rendű tagok összegét jelöli.
Ekkor a 2. feltételnek megfelelően:
I ( x + dx , y + dy , t + dt ) = I ( x, y , t )
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(2.2)

és ezt (2.1)-be behelyettesítve

∂I
∂I
∂I
dx +
dy + dt + ... = 0 .
∂x
∂y
∂t

(2.3)

Elosztva az egyenlet mindkét oldalát dt mennyiséggel és elhanyagolva tagokat, kapjuk:

−

∂I ∂I dx ∂I dy
=
+
.
∂t ∂x dt ∂y dt

(2.4)

Ezt a kifejezést rendszerint az optikai folyam feltételi egyenletének (vagy csak optikai folyam
korlátozásnak) nevezik, ahol dx/dt=u és dy/dt=v az optikai folyammező x és y koordináta
irányú összetevői.
2.2.1.1 Az optikai folyam módszerek
Különböző típusú képbemenetekhez az egyes optikai folyam algoritmusok más-más
eredményt adhatnak [4], ezért célszerű a bemeneti adatok milyenségének figyelembevételével
választani a lehetséges algoritmusok közül, hogy a kapott vektormező minél jobban közelítse
a képeken látható objektumok valós fizikai mozgását. Inputként a videó egymáshoz közeli
képkockáit szokás megadni. A bemenetek a képeken látható objektumok mozgási
tulajdonságai alapján is kategorizálhatók.
Az optikai folyam algoritmusok az összetartozó képpontok megtalálásához feltételezik, hogy
ezek intenzitása közel megegyezik. Szinte az összes módszer alapját ez a feltételezés adja,
amit optikai folyam korlátozásként ismerünk [4] és az előző pontban már ismertettünk. Az
egyenlet két ismeretlent (u, v) tartalmaz. A megoldásra a következő technikák a
legelterjedtebbek [4]:

•

A differenciális módszerek: régebbi technológiák, de megbízhatóak. Az újabbaknak
nem sikerült jelentős minőségjavulást hozniuk. Mozgási modell szempontjából a
paraméter nélküli algoritmusokhoz sorolhatók;
o Horn–Schunck-féle módszer;
o Lucas–Kanade-módszer és ennek piramisos változata
• Korrelációs technikák (block matching).
Az egyes módszerek eltérő optikai folyamokat szolgáltatnak. A következőkben az optikai
folyam egyenlet megoldási technikáit mutatjuk be.
2.2.1.2 Horn–Schunck-féle optikai folyam módszer
A Horn–Schunck-féle megoldás [10] bár az objektumok határát nem kezeli7, egy úgynevezett
egyenletességi korlátozással (simasági feltétel) egészíti ki az optikai folyam egyenletet: a
szomszédos pontok közel azonos sebességgel mozognak – a képsíkon a sebességvektorok
egyenletesen változnak – így nincs hirtelen ugrás bennük. Ezek alapján olyan vektorokat
keresünk, amelyek egymáshoz képest a legkevesebbet változnak (és persze kielégítik az
optikai folyam korlátozást). A sebességvektorok változását leírhatjuk a

∂u ∂u ∂v ∂v
, , ,
.
∂x ∂y ∂x ∂y
változókkal. Ezek egyenletes összváltozásait megkapjuk a
7

Ilyen határokon a 3 dimenziós színtér 2 dimenziós leképezésén nagy eltérések lehetnek.

25

(2.5)

2

2

2

⎛ ∂u ⎞ ⎛ ∂u ⎞ ⎛ ∂v ⎞ ⎛ ∂v ⎞
⎜ ⎟ + ⎜⎜ ⎟⎟ + ⎜ ⎟ + ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠

2

(2.6)

képlettel. A négyzetre emeléssel a változást emeljük ki, így elhagyhatjuk a pozitív–negatív
irányokat. Ezen összegnek a minimumát keresve kapjuk meg a második egyenletünket az első
kétismeretlenes egyenletünkhöz. A módszerrel minden képpontra két egyenletet kapunk, és az
egyenletességi korlátozás miatt a vektorok kiszámításakor az egész képet figyelembe kell
venni, ami viszont nagyon időigényes.

2.1. ábra Optikai folyamok különböző robotmozgásoknál

2.2.1.3 Lucas–Kanade-módszer
Míg az előző módszer simasági feltétele az egész képpel számol (globális technika), addig
ebben a megoldásban [9] egy pont sebességére úgy tekintünk, hogy az csak a pont helyi
környezetétől függ (lokális technika). Másképpen, a kiindulási feltétel az, hogy a kép
kisméretű szegmenseiben a sebesség állandó értékű, így keletkezhet egyetlen
sebességvektorhoz több egyenlet. Az optikai folyam korlátozás kiegészítése a konstans lokális
sebesség módszerével azt a feltételt jelenti, hogy a vizsgált pixel és a szomszédságában lévő
képpontok sebessége ugyanaz. Egy pont sebessége az általános optikai folyam képletet
felhasználva:

∂I
∂I
∂I
u+ v+ =0.
∂x
∂y
∂t

(2.7)

A képletben az u és v értékek írják le egy I kép pixeleinek mozgási sebességét, a parciális
deriváltak pedig a kép x és y irányú változásait, illetve az egymás utáni képek különbségét
jelképezik. A deriváltakat a következőkben jelölje az Ix, Iy és It változó. Ez alapján felírható a
következő egyenlet:

I xu + I y v = −I t .

(2.8)

Mivel a Lucas–Kanade-módszer feltételezi, hogy az [u v]T mozgásvektorok a képnek egy
kicsi, m×m méretű környezetében állandóak, több egyenlet is felírható. Így megoldhatóvá
válik az optikai folyam számítás. A kiindulási feltétel figyelembevételével tehát az
alábbiakhoz jutunk:
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I x1 u + I y1 v = − I t1
I x2 u + I y 2 v = − I t 2
M

.

(2.9)

I xn u + I y n v = − I t n
Összesen n darab egyenletet lehet felírni m ablakméret mellett, ahol n = m2. Az egyenletek
mátrixos formában is felírhatók:

⎡ − I t1 ⎤
⎡ I x1 I y1 ⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢ I x 2 I y 2 ⎥ ⎡u ⎤ = ⎢− I t 2 ⎥
⎢ M M ⎥ ⎢v ⎥ ⎢ M ⎥
⎥
⎢
⎥ ⎣{⎦ ⎢
⎢⎣ I xn I y n ⎥⎦ v ⎢⎣− I t n ⎥⎦
14243 2×1 123
A
b
n× 2

(2.10)

n ×1

r
Av = −b .

(2.11)

Ezt az egyenletet szorozzuk balról az A mátrix transzponáltjával:
r
( AT A) {v = AT (−b) ,
123 2×1 1
424
3
2× 2

(2.12)

2×1

vagy részletesen kiírva:
⎡∑ I x I t ⎤
⎡ ∑ I x I x ∑ I x I y ⎤ ⎡u ⎤
⎥ ,
⎥⎢ ⎥ = − ⎢
⎢
I y I y ⎦ ⎣v ⎦
I x I t⎦
xIy
∑4I4
∑
∑
⎣
⎣1
42444
3
1424
3
AT A

(2.13)

AT ( −b )

Az egyenletet átrendezve a megoldáshoz jutunk. Ebben már minden tényező ismertnek
tekinthető, így az optikai folyam számítás elvégezhető:
r
v = ( AT A) −1 AT (−b) .
(2.14)
A későbbiekben (5.2.1) az ATA mátrixot G-vel is jelöljük.
A Lucas–Kanade-eljárást legtöbbször Gauss-függvénnyel egészítik ki, amely számításba veszi
az adott pixel környezetében a sebességvektorok változását is. Ez azért szükséges, mert
pixelünktől távolodva egyre nagyobb mértékben változhat a sebességvektor.
2.2.1.4 A block matching algoritmus
A módszer elve [11], hogy a videó szomszédos képkockáin olyan blokkokat keres, melyek
pixelei nagyjából megegyeznek. A blokkok egymással fedésben lehetnek, és ha két egymást
követő képkockán az algoritmus megtalálta ugyanazt a részt, akkor az ezek közti elmozdulás
adja az optikai folyam vektorát. Az algoritmus feltételezi, hogy az adott blokkon belül az
összes pixel ugyanazzal a vektorral mozdult el.
Mivel a módszer az elmozdulásokat csak a blokkok közt keresi, nem minden egyes pixelre
számolja ki az optikai folyam vektort. Minél nagyobb a blokkméret, annál kevesebb optikai
folyam vektort kapunk az adott képre. Az algoritmus nagyobb blokkméret esetén kevésbé
érzékeny a zajra, és pontosabb, mivel egy vektor előállításához több pixelt vizsgál. Azonban a
super-resolutionhoz fontos, hogy az elmozdulásvektor minden pixelre ismert legyen, ezért az
27

eredményéül kapott kisméretű vektormezőt át kell alakítani interpolációval olyan méretre,
hogy minden pixelre ismert legyen az elmozdulás. Ebből következik, hogy ugyan nagyobb
blokkméret esetén a vektorok pontosabbak, de nagyobb területen kell interpolációt végezni és
ez rontja a minőséget. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha sikerül megtalálni a
blokkméret és az ahhoz tartozó interpolációból származó pontosságveszteség közti
optimumot. Az előálló vektormező mérete az alábbi két képlettel adható meg:
w=

Iw
,
Bw

h=

Ih
.
Bh

(2.15)

A képletekben w az előálló vektormező szélessége, h pedig ugyanennek a magasságát jelzi.
Az I az a kép, amin az optikai folyam számítást kell végezni, B pedig a beállított blokk
mérete. Az alsó index a szélességre, illetve a magasságra utal. A képletből látható, hogy a
blokk szélessége és magassága eltérhet egymástól. Célszerű olyan méretet beállítani, ami
arányos a kép felbontásával, ugyanis így csökkenthető az interpolációból adódó pontatlanság.
2.2.1.5 Hierarchikus mozgásdetektálás
Az előző pontokban tárgyalt módszerek a képeken kis mozgások felismerésére alkalmasak.
Nagyobb elmozdulások megtalálására is használható a képfelbontás Gauss-piramissal történő
csökkentése. Ez a technika sebességbeli megfontolásokból is hasznos lehet. A kisebb
felbontású képeken a nagy elmozdulások kis pixeltávolságokra rövidülnek, így az
alapfeltételezés szerint8 meghatározhatók az elmozdulások. A képek vizsgálatát a legkisebb
felbontású szinttel kezdjük, majd az egyre nagyobbakkal folytatjuk egészen a piramis legalsó
szintjéig, ahol a legnagyobb méretű kép helyezkedik el. A megtalált vektorokat a felbontás
növekedésének arányában korrigáljuk, majd a vektorok finomításával (2.2. ábra) folytatjuk a
keresést. Itt is feltételezzük, hogy az egymáshoz közeli pontok sebességvektora közel hasonló.

2.2. ábra A képpiramis működése a hierarchikus módszerekben.

Egy teljes hierarchikus mozgásdetektálás lépései:
1.
2.
3.
4.

Képpiramis létrehozása.
Mozgás számolás/becslés (optikai folyam megszorítás + valamely optikai folyam
módszer, pl.: 2.2.1.2, 2.2.1.3 vagy 2.2.1.4).
Képtranszformáció (egy ellenőrző képet transzformálunk).
A mozgás becslésének a következő piramis szintre való finomítása (pl.: bilineáris
interpolációval).

8

Az elmozdulások kicsik.
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2.2.2 Neurális hálózatok
A neurális hálózat egy többprocesszoros, párhuzamos adatfeldolgozású számítógép [90]. Az
egyes processzorokat neuronoknak (vagy sejtprocesszoroknak) nevezzük, melyek feladata a
teljes rendszer feldolgozó képességéhez viszonyítva egy nagyon egyszerű átviteli függvény
megvalósítása. Ezek a neuronok különféle módon kapcsolódhatnak egymáshoz, és ezek a
kapcsolatok határozzák meg a topológiát. A hálózatnak három fő jellemzője van: a
processzorok, a topológia és a tanítási módszer.
A processzorok a bemenetükre érkező jeleket súlyozottan összegzik (Wij az i-t j-vel összekötő
kapcsolatból adódó súly) és egy átviteli függvény segítségével képezik kimenetüket. Átviteli
függvényeként leggyakrabban ugrás, korlátozott lineáris, vagy szigmoid függvényt
alkalmaznak.
A topológia a processzorelemek egymással alkotott kapcsolatának rendszerét jelenti, ami a
legegyszerűbb esetben lehet úgynevezett előrecsatolt, vagy visszacsatolt, illetve a kettő
kombinációja. Az előrecsatolt hálózat jellemzője, hogy benne a jelek a bemenet felől mindig a
kimenet felé haladnak, míg a visszacsatolt hálózatok esetében több-kevesebb esetben a jel
haladhat visszafelé is.
A tanítási módszer főbb típusai a felügyeletes tanítás és a felügyelet nélküli tanítás. A tanítási
szabályként leggyakrabban az úgynevezett Hebb-szabályt, vagy a Delta-szabályt alkalmazzák.
•

Hebb-szabály:

W ji (t + 1) = W ji (t ) + α Oi O j ,

(2.16)

ahol α tanulási tényező és értéke 0 és 1 közé esik, W ji (t + 1) a módosított súlytényező, W ji (t ) a
régi súlytényező, Oi és O j az i-edik és j-edik processzorok kimeneti értékei.
•

Delta-szabály:

W ji (t + 1) = W ji (t ) + α Oi (T j − O j ) ,

(2.17)

ahol T j a j kimeneti processzor kimenetén várt érték.
Minden egyes processzorbemenethez hozzárendelünk egy súlytényezőt, melynek finom
módosításával tudjuk tanítani a neurális hálózatot. A tanítási folyamat első lépése, hogy a k
tanítóminta bemeneti vektora alapján minden kimeneti processzorhoz kiszámolunk egy
aktivációt.

2.3. ábra Egy processzorelem vázlatos képe. In az n bemeneti processzorra bejövő jele, Wn a súlytényező, On a
processzor kimeneti jele, S a bejövő jelek összegzése, T pedig a processzor átviteli függvénye.

29

Oi = I i .

(2.18)

A következő lépés az aktivációs függvény alapján a processzoronkénti kimenetértékek
meghatározása:
O k = f ( S k ),

f (S k ) =

1
,
1 + e− s

(2.19)

ahol f ( S k ) a k-adik processzor átviteli függvénye. A kimeneti hibát a következő szerint
kalkuláljuk:
E=

1
∑(T k − Ok ) 2 ,
2 k

(2.20)

ahol k a kimeneti processzorok száma. A hibát a teljes a tanítómintára is kiszámolhatjuk:

E=

1
∑ ∑(T k − Ok ) 2 ,
2 p k

(2.21)

ahol, p az összes tanítóminta száma, k a kimeneti processzorok száma, Ok a kimeneti
processzor kimeneti értéke, Tk a kimeneti processzor elvárt kimeneti értéke, E a hálózat
hibája. A W kj súly szerepét a hibában, úgy kaphatjuk meg, hogy vesszük a hibafüggvényt és
parciálisan deriváljuk W kj szerint a láncszabály felhasználásával:

∂E
∂ E ∂ Ok ∂ S k
=
*
*
.
∂ W kj ∂ Ok ∂ S k ∂ W kj

(2.22)

Az általunk alkalmazott átviteli függvény esetében az alábbi összefüggést kapjuk:

∂E
e − sk
1
= − (Tk − Ok ) *
*
* Oj .
∂ Wkj
(1 + e − sk ) 1 + e − sk

(2.23)

Ha
f ' ( Sk ) =

1
e − sk
*
,
(1 + e − sk ) 1 + e − sk

(2.24)

akkor a súlytényező változtatása a kimeneti rétegben :
Wkj (t + 1) = Wkj (t ) + α O j * f ( S k )(1 − f ( S k ))(Tk − Ok ) .

(2.25)

Amennyiben a hálózat által szolgáltatott kimeneti értékek és az elvárt kimeneti értékek
eltéréséből származó hiba meghaladja az általunk előre beállított hiba mértékét, végrehajtjuk a
súlytényezők módosítását a fent leírt módon. Ezután újra számítjuk a kimeneteket és
ismételten megnézzük a hibát. Ha most a hiba mértéke kisebb, mint az általunk beállított,
akkor a tanítást befejezettnek tekintjük. Ellenkező esetben a tanítási ciklust mindaddig
folytatjuk, amíg a hiba el nem éri, vagy kisebb nem lesz a beállított értéknél. Ahhoz, hogy
jobb eredményt érjünk el a tanításban, "lágyítást" alkalmazunk. Lágyításról akkor van szó, ha
meghatározott ideig nem változik a hiba értéke. Ilyenkor a súlymátrixot megszorozzuk egy
véletlen számokkal feltöltött mátrixszal, ahol a mátrix elemei 0 és 1 közöttiek és a lágyítás
mértékétől függően változnak.
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3 Körbelátó szenzorok
A körbelátó optikák segítségével a mobil robotok teljes környezete egyetlen képből is
vizsgálható. Számos megvalósítási lehetőségből a PAL-optikára, valamint bizonyos teszteknél
a tükrös megoldásra esett a választás. A hagyományostól eltérő képleképezés miatt
bemutatandó az ilyen látórendszerek modellje, mely az alkalmazások alapja.

3.1 Panorámikus képalkotók
360 fokos körbelátást biztosító (omnidirectional) képeket halszem optikával, síktükrökkel,
kúptükörrel, szférikus, vagy parabolikus tükör segítségével tudunk előállítani. A Greguss Pál
tervezte [39] panorámikus gyűrűs lencse (továbbiakban PAL-optika, vagy PAL-lencse, vagy
csak PAL) fényt áteresztő, illetve visszatükröző felületeivel képes szintén leképezni a teljes
vízszintes irányú környezetet. A panorámikus gyűrűs lencse egyetlen üvegblokk, amely egy
360°-os körkörös apertúrából, egy valós sík apertúrából, ami a kiegészítő gyűjtőlencse
irányában helyezkedik el, valamint felső és oldalsó másodrendű felülettel rendelkező
tükrökből épül fel. Az összetett geometriát két áteresztő és két reflexiós felület szolgáltatja.
A PAL belsejében kapott virtuális képet megfelelő fókusztávolságú kollektor (gyűjtő) lencse
segítségével egy kamera érzékelőjének felületére képezhetjük le. A PAL lencsét 360 fokos
vízszintes és a kialakított lencsegeometriától függően kb. –15 … +20 fokos függőleges
látómező jellemzi.
A PAL-optika pontos geometriai modellje nem érhető el. Greguss szabadalma csak egy rajzot
tartalmaz, amely vázolja panorámikus blokk, a telecentrikus lencse és a kamera egymáshoz
viszonyított helyzetét. A szabadalomból az következik, hogy a virtuális kép a blokk
belsejében keletkezik, ami a lencse segítségével képeződik le a CCD felületre. A PAL
mindkét reflexiós felülete parabolikus annak érdekében, hogy „hibamentes” képalkotást
biztosítson. E két felület a specifikáció szerint, még elfogadható képminőséget eredményezve
helyettesíthető más másodrendű, szférikus felülettel9. A jelenlegi rendszert aszférikus
reflexiós felületek és egy relélencse jellemzi.
A gépi látás alkalmazásához számos cikk javasolja, hogy a fix nézőpont feltételt célszerű
betartani, azaz így a PAL blokkból perspektív kép nyerhető. Ez a tulajdonság a
robotnavigációval kapcsolatban azért is lényeges, mert számos ilyen jellegű megközelítést
publikáltak. Az értekezésben bemutatott rendszerekben feltételezzük e feltétel teljesülését és
ismeretetem a PAL-optika egy lehetséges geometriai modelljét.

3.2 Körbelátó képalkotó szenzorok modellezése
1843-ban Joseph Puchberger egy szabadalmat nyújtott be, amely forgó kamerák segítségével
készített körbelátást eredményező képeket. Rees 1970-es amerikai szabadalma [40] egy
hiperbolikus tükröt használ körbelátó képalkotáshoz, amely a képet perspektívikussá
transzformálja. Azóta az alkalmazási területek jelentősen kiszélesedtek: video konferencia
megvalósítása [42], távműködtetés [43], [44], virtuális realitás [45], környezetdetektálás [46],
3D rekonstrukció [47], [48] mozgásból meghatározott struktúra [49] és autonóm
robotnavigáció [50], [51], [52], [53], [54]. A korábbi munkák összefoglalója [55]-ben

9

Powell hasonló panorámikus lencsetervet mutatott be [40] és azt állította, hogy szférikus felületekkel Greguss
rendszere jobban működne.
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olvasható. Az utóbbi idők körbelátó képalkotáson alapuló eredményeit pedig [56], [57]
részletezi. Az aktuális kutatásokról 2000. óta az OMNIVIS konferenciák adnak ismertetőt10.
A körbelátó kameráknak számos előnye van a hagyományos kamerákkal szemben. Például a
vizuális útjelzőket egyszerűbb megtalálni ilyen rendszerekkel, mivel lényegesen tovább a
látómezőben maradnak, mint hagyományos kamerák esetén. A kitakarással szemben is sokkal
robusztusabbak, mivel míg a hagyományos esetben a dinamikusan beérkező objektumok a
környezet nagy részét eltakarhatják, addig körbelátó kamerák esetében csak a látómező
néhány százaléka változik meg.
Körbelátó képalkotással előállított képet számos különböző módszerrel lehet készíteni.
A módszereket négy nagy csoportba szokás sorolni [71] az alkalmazott kamerák száma és a
képalkotásban résztvevő optikai elemek, tükrök elhelyezkedése, valamint száma alapján: csak
kamerás rendszerek (speciális optikákkal)11; több kamerás – több tükrös rendszerek; egyetlen
kamerás – több tükrös rendszerek; egyetlen kamerás – egyetlen tükrös rendszerek.
Csak kamerás rendszerek: körbelátó képalkotású képek készítésének gyakori módja, ha egy
kamerát függőleges tengely körül forgatunk, míg a kamera tengelye erre merőlegesen
helyezkedik el. A kapott perspektivikus képek sorozatát ezután egymáshoz illesztik, hogy 360
fokos körbelátó képet kapjanak. A függőleges irányú látószög megnövelése érdekében esetleg
halszem optika is használható [58], de ilyenkor a képkockák illesztése extra transzformációt is
igényel. Egyetlen forgó kamera helyett két, egymással ellentétes irányba néző kamera
kombinációját használja [59], ezzel csökkentve, de nem megszüntetve a nem egyidejű
képvételből származó negatív hatásokat. Bizonyos irodalmak Greguss Pál találmányát, a
panorámikus gyűrűs lencsét (PAL) is ide sorolják [60], amelynek nincs különálló tükre,
hanem egyetlen lencse visszatükröző és áteresztő másodrendű felületeivel biztosít körbelátó
képet.
Több kamerás – több tükrös rendszerek: Ez a megközelítés több kamerát úgy helyez el, hogy
ugyanannyi számú tükör segítségével biztosítson egymáshoz illesztve körbelátó képet.
A módszer előnye, hogy az egyidejűség habár nem pontosan, de hozzávetőlegesen
biztosítható. A [61]-ben leírt rendszer például négy, háromszög alakú síktükör piramis alakú
elhelyezésével és mindegyik alatt egy-egy kamera rögzítésével biztosít körbelátó képet (3.1.
ábra). E konfigurációk jelentős problémája a képek pontos geometriai kapcsolódása és az
eltérő kameraintenzitások kezelése. A pontos beállítások mellett is nem várt „hatások”
jelenhetnek meg a képrészek csatlakozásánál. Ezek nemcsak a kamerák belső paraméterei
miatt, hanem a tükrök nem teljesen pontos beállításából is adódhatnak.
virtuális kamera nézőpontja

3.1. ábra Négy kamerás, négy tükrös rendszer [61]
10

Az OMNIVIS konferenciák és kiadványaik a következő honlapról érhetők el:
http://www.am.sanken.osaka-u.ac.jp/omnivis2009/
11
Az osztályozás [60], illetve az elnevezés nem konzekvens, hiszen az egy optikába „beépített” több tükröző
felületet tartalmazó Greguss-féle lencsét a csak kamerás rendszerekhez sorolja és nem az egykamerás, több
tükrös megoldásokhoz.
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Egy kamerás – több tükrös rendszerek: A fő elgondolás e rendszerek esetében a kompaktság.
E rendszereket Folded Catadioptric Camera [62] néven is nevezik. Jellemző eset, amikor egy
síktükröt helyeznek a görbe tükör és a kamera közé, így vezetve (folding) a fénysugarakat.
Két parabolikus tükröt, egy konvexet és egy konkávot használ a [63]-ban bemutatott rendszer.
Egy kamerás – egy tükrös rendszerek: a legutóbbi években ez az elrendezés nagyon népszerű
lett. Az alapvető megvalósítás, amikor egy tükörbe függőlegesen felfelénéző kamerát
használnak. Számos tükörprofilt lehet alkalmazni annak érdekében, hogy a fénysugarakat a
kamerába vetítsük. Az első és messze legáltalánosabb kategória, amikor sztenderd
tükörgeometriákat használunk: sík-, kúp-, elliptikus-, parabolikus-, hiperbolikus-, vagy
gömbtükröket. A fentiek közül mindegyik, kivéve természetesen a síktükör esetét, képes
vízszintesen 360 fokos környezeti képet alkotni, míg függőleges irányban hozzávetőlegesen
70-től 120 fokig terjed a látószögük. Kúpos tükröt alkalmazó rendszerben a nézőpont egy
körön helyezkedhet el [64], [65]. A kör ponttá zsugorodhat, ha a pinhole kamera a kúp
csúcsához közelít, de ekkor csak a tükröt látja. Gömbfelületű tükröt is alkalmaznak [66].
A hasznos nézőpontok helye ilyenkor egy gömbszerű felület. Az egyetlen nézőpont akkor
teljesül, ha a nézőpont és a pinhole egybeesik a tükör középpontjával, de ekkor a megfigyelő
csak önmagát látja. Ellipszoid tükröt is használnak [67], [68], itt az egyetlen nézőpont feltétel
akkor teljesül, ha a kamera pinhole és a virtuális nézőpont éppen az ellipszoid két
fókuszpontjában helyezkedik el. Más munkák hiperbolikus profilú tükröt [69], [68] mutatnak
be. Az egyetlen nézőpont feltétel megint csak akkor teljesül, ha a két fókuszban helyezkedik
el a nézőpont, illetve a pinhole. Paraboloid felületű tükör [67] alkalmazásakor ortografikus
leképezés esetében a nézőpont a paraboloid fókusza. Az ilyen megoldás során a pinhole
tetszőleges távolságra helyezhető el, mert a leképező sugarak párhuzamosak lesznek.
E tükörprofilok egy része egyszerű leképezési modellel írható le, de általában e rendszerek
nagyon pontos relatív elhelyezést igényelnek a tükör és a kamera vonatkozásában. 1997-ben
szabadalmaztattak egy rendszert [67], amely parabolikus tükörből és egy telecentrikus
lencséből áll, egyszerűen modellezhető, és nem igényel precíz relatív pozícionálást. Emellett e
rendszer abból a szempontból is kiemelkedik, hogy – szemben számos másikkal – nem
elmosódott képet szolgáltat. Egy másik megközelítés speciális, feladattól függő tükörprofilt
igényel annak érdekében, hogy a környezet képe valamilyen szempontból egyszerűbben
feldolgozható legyen. Mindkét megközelítésben a kamera és a tükör tengelyét egymáshoz
pontosan kell beállítani, hogy a lehető legnagyobb látómezőt kapjuk. E megközelítések pontos
modelljét a következő pontban tárgyaljuk.

3.2.1 Az egy projekciós középpontú rendszerek modelljének egységes
elmélete
A korábban minden egyes konfigurációra önállóan elkészített leírás után Geyer és Daniilidis
[70] egységes projekciós modellt készített minden olyan körbelátó kamerára, amelynek
egyetlen projekciós középpontja van. Bemutatták, hogy ezek a rendszerek (parabolikus,
hiperbolikus, elliptikus és perspektív12) modellezhetőek egységgömbre vonatkozó kétlépcsős
térképezéssel. A környezet egy pontjának a képsíkra való leképezését a 3.2. ábra szemlélteti.
A leképezés két lépcsője a következő:
1. A P = (x, y, z) világkoordinátákban adott háromdimenziós pont levetítése a gömb
felszínén lévő Ps pontra úgy, hogy a levetítés merőleges az egységgömb felületére.
2. Leképezés az egységgömb függőleges tengelyén elhelyezkedő O pontból kiindulva a
Ps ponton át a képsík Pi = (u, v) pontjára.
12

A parabolikus egy ortografikus lencsével, míg a többi egy sztenderd lencsével működik. Perspektivikus
kamera esetében a tükör virtuális és síkbeli.
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képsík
3.2. ábra Egyetlen projekciós középpontú körbelátó szenzorok egységes modellje[60]

Ha a P pont távolságát az origótól r jelöli, a leképezés a következő képlettel írható le:

⎡u ⎤
l + m ⎡ x⎤
⎢ v ⎥ = 1× l × r − z × 1 ⎢ y ⎥ .
⎣ ⎦
⎣ ⎦

(3.1)

Amint az látható (3.2. ábra), ez egy kétparaméteres (l és m) reprezentáció, ahol l reprezentálja
a gömb középpontjától (C) a projekció középpontjának (O) távolságát, m pedig C távolságát a
képsíktól (az 1 szimbólum az egységgömb sugara). Az egyetlen projekciós középpontú
körbelátó szenzorok különböző modelljei tehát csak az m és l paraméterekben változnak.
Parabolikus tükör esetén például l = 1 és m = 0. Ekkor a képsík átmegy a gömb középpontján
(C) és O a gömb északi pólusán helyezkedik el. Ebben az esetben a második leképezés a jól
ismert sztereografikus projekció. Megjegyzendő, hogy az egységes modellezés a sztenderd
perspektív (pinhole) kamerákat is leírja, ahol l = 0 és m = 1. Ekkor O a C felé konvergál és a
képsík a gömb déli pólusánál helyezkedik el.

3.2.2 A PAL geometriai modellje
A kutatás során két PAL-optikát használtunk. A Greguss Pál által biztosított első, 40 mm
átmérőjű volt és a látószöge függőleges irányban hozzávetőlegesen –15° és +25° között volt.
Ezzel az optikával a 4.1.9. szakaszban leírt lépegető robot akadálydetektálását végeztük úgy,
hogy az optikát a robot hasára illesztettük s a kamera lefelé nézett. A későbbi kísérletekben a
Tateyama cég termékét alkalmaztuk, amelynek átmérője 12 mm és látószöge: +5° … +35°.
A 3D P pontból (3.3. ábra) a fénysugár először megtörik az ellipszoidon (α irányból β
szögbe), majd áthalad az ellipszoid egyik fókuszpontján (V) és az ellipszoid felületéről (E)
visszaverődik [71]. A sugár a másik fókusz felé (B) halad, amely egyben a hiperboloid
fókusza is.

hiperboloid

ellipszoid

3.3. ábra A matematikai modell jelölései [71]
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Ezek után a hiperboloid felületéről (H) verődik vissza a másik fókusz irányában. Végül a sík
felületen megtörve, a kamera pinhole-ján (O) halad át. A törésnek e jellemzője a gyűjtőlencse
tulajdonságai közé bevonható. Mindezekért a gyűrűs képet a képsíkon úgy láthatjuk, mintha
egy körbelátó virtuális kamera a (V) nézőpontban helyezkedne el. A PAL-optika valós
kialakítása még ennél a modellnél is összetettebb lehet. Azonban ez a modell megkönnyíti a
kamera kalibrációjakor és a képtranszformáció folyamán jelentkező nehézségeket. A 4.9. ábra
egy PAL szenzorral készített képet ábrázol. A kép közepén elhelyezkedő fekete kör méretét
több paraméter határozza meg: a felső tükör, a PAL blokk oldalsó apertúrája és a felső tükrön
történő visszaverődés.
3.2.2.1 Perspektív modell
A PAL képalkotó két reflexiós és két fénytörő felületű komplex rendszer. Ha azonban
feltételezzük, hogy a külső felület ellipszoid és a felső kis tükör hiperboloid és a két tükör
elrendezése a 3.4. ábra szerinti, akkor egyetlen effektív nézőpontú rendszert kaphatunk
perspektív leképezéssel. Első lépésben azt tételezzük fel, hogy a PAL-képet csak a tükröző
felületek hozzák létre és a törő felületektől eltekintünk. Tételezzük fel, hogy a hiperboloid és
az ellipszoid fókusza a kamera optikai tengelyén fekszik (CB). Amennyiben a hiperboloid
fókusza egybeesik az ellipszoid egyik fókuszával és a pinhole optikai középpontja a
hiperboloid másik fókuszában található, ekkor a virtuális kamera nézőpont pontosan az
ellipszoid másik fókuszával esik egybe. A kamera majdnem a teljes felső félgömb alakú
jelenetet láthatja, kivéve azt a kör alakú részt, ami a PAL-kép közepe. Tehát a látószög 360
fok vízszintesen és 0 ≤ α < 90 függőleges irányban.
Amennyiben a hiperbolikus tükröt paraboloid felületű tükörrel helyettesítjük, és a megfelelő
fókuszpontok egybeesését biztosítjuk, akkor ortografikus modellhez is juthatunk [71].

3.2.3 A PAL matematikai modellje
A matematikai modell [71] kifejlesztéséhez elsőként a törő felületek hatását tekintjük és
megállapíthatjuk, hogy az nem eredményez jelentős eltérést, ha az előzőekben meghatározott
perspektív modellből indulunk ki. Az ellipszoid felületen történő első törés (3.3. ábra) a
függőleges látószöget a [–α1, +α2] intervallumra redukálja, ahol 0° < α1 < α2 < 90°. A
második, síkfelületen kilépő sugár törése csak a fénysugarak konvergálási pontját mozgatja el
a felső tükröződő felülettől egy bizonyos távolságra. Mivel ez a törés az alkalmazott
gyűjtőlencsével kompenzálható, így a modellből teljesen elhagyható.

B

P1

Hiperboloid tükör

V

P
pinhole

Ellipszoid tükör
O
p p1

3.4. ábra PAL perspektív modellje [71]
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A 3.3. ábra jelöléseit használva VB = 2 ce, BO = 2 ch, VO = 2(ce – ch), ahol az (x, y, z) 3D
koordináta-rendszer origója egybeesik V-vel és a z tengely pedig a kamera optikai
tengelyével. Legye r = ( x 2 + y 2) . Ekkor a következő egyenletek írják le a tükrök felületét és
a sugármenetet:

1. H hiperboloid, ahol a visszaverődés történik:
,

(3.2)

,

(3.3)

ahol 2ah és 2bh a hiperboloid nagy-, illetve kistengelye.
2. E ellipszoid, ahol a visszaverődés történik:

ahol 2ae és 2be az ellipszoid nagy-, illetve kistengelye.
3. A pO fénysugár:

,
2

(3.4)

2

ahol f a kamera fókusztávolsága és rI = ( xI + yI ) a képpont távolsága a középponttól.
4. HE fénysugár:
,

(3.5)
2

2

ahol (xh, yh, zh) a HE fénysugár és a hiperboloidfelület metszéspontja, rh = ( xh + yh ) .
5. VR fénysugár:
,

(3.6)

ahol (xe, ye, ze) a VR fénysugár és a visszaverő ellipszoidfelület metszéspontja,
2

2

re = ( xe + ye )

(3.7)

6. A fénytörő ellipszoid:
,

(3.8)

ahol 2aR és 2bR a fénytörő ellipszoid nagy-, illetve kistengelye és 2cR a két fókusz távolsága.
Itt feltételezzük, hogy a fénytörő ellipszoid felső fókusza egybeesik a visszaverő ellipszoid
alsó fókuszával. Az (xR, yR, zR) a VR fénysugár és a fénytörő ellipszoidfelület metszéspontja,
2

2

rR = ( xR + yR ) . Az érintő egyenlete ebben a pontban:

.
7. A PR fénytörés, ha λ a fénytörés együtthatója:
cos α = λ cos β.
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(3.9)
(3.10)

3.2.4 Kamerakalibráció elve PAL-optika használatakor
A kamerakalibráció13 a következő leképezéssorozat jellemzőinek meghatározását jelenti PALoptika használatakor.
1. Képkiterítés
A kamerakalibráció után a PAL-kép egységgömbre transzformálása a következőkből áll:
(rI, θ) => (rh, θ, zh) => (re, θ, ze) => (r, θ, z),

(3.11)

ahol θ a z tengely körüli orientációs szög, az (r, θ, z) egy pont a V origójú egységgömbön.
2. Inverz leképezés
Adott a PAL-kép egy pontja, amihez megpróbáljuk meghatározni a hozzá tartozó PR
fénysugarat. A képponttól a fénysugárig a következő a leképezés:
(rI, θ) => (rh, θ, zh) => (re, θ, ze) => (rR, θ, zR) => β(rR, θ, zR) => α(rR, θ, zR) => PR.
(3.12)
3. Kamerakalibráció
Adott a 3D pontok (Xi, Yi, Zi) halmaza és a nekik megfelelő képpont (rIi, θ), a kalibrációs
eljárás a következő ismeretlen paraméterek és pontok meghatározását jelenti:
ae, be, ce, ah, bh, ch, aR, bR, cR, f, ze, re, zh, rh, zR, rR .
A feladat olyan algoritmust találni, amely a nemlineáris paramétereket szolgáltatja. Az
összetettség miatt célszerű empirikus módszert alkalmazni [71].

3.3 Környezetérzékelés navigációs céllal
Tradicionálisan a helymeghatározást (a lokalizációt) azonosították a mobil robotnavigációs
rendszerek alapvető érzékelési komponenseként [72]. Ez folyamatos kutatáshoz és
fejlesztéshez vezetett olyan szenzorok esetében, amelyek direkt lokalizációs méréseket
biztosítanak. Az irodalomban [73] számos ön-helymeghatározó módszert találunk. Azonban
ezek rendszerint a robusztusság és a költségesség szempontjából egymásnak ellentmondóan
jellemezhetők. Extrém példaként a mesterséges útjelzőkre (világítótornyokra) és az
odometriát használókra utalhatunk. Az útjelzők tipikusan robusztusok, de költségesek (anyag,
installálás, karbantartás, átkonfigurálás, ha valamilyen eltérő feladatot kell megoldani). Az
odometriai megoldások olcsók, de mivel a robot belső mérésein(ek integrációján) alapulnak
és nem a világkoordináta-rendszerhez képesti abszolút értékek, a hiba az idő múlásával
halmozódik.
Az értekezéshez kapcsolódó kutatásokban a látást tekintjük alkalmasnak a környezet komplex
érzékelésére, mivel az a világ változásaira reagálva szabályozhatóvá teszi a navigációt. A
körbelátó képalkotó rendszereknek számos előnye van a navigáció során, mert rugalmasak a
környezeti reprezentáció feltérképezése esetén. A navigáláskor a robotnak két fő képességgel,
működési technikával kell rendelkeznie: vizuális alapú útkövetéssel és a topológiai
navigációval. A vizuális alapú útkövetés a rövid távolságú, nagy pontosságú navigációs
képesség, ahol a földfelszín ortografikus nézete (virtuális felülnézet, madárszem-perspektíva)
kényelmes világmodell, mivel egyszerűen reprezentálható, valamint a földfelszín jellemzői jól
követhetőek és a robot helyzete hatékonyan számítható. A panorámikus nézet másik irányból
fontos: függőleges vonaljellemzők azonosításában és kiemelésében lényeges a szerepe [120].
13

A kamerakalibráció [128] során az un. belső paramétereket (fókusztávolságot, pixelméreteket, torzításra
jellemző értékeket, kamera- és pixelkoordináták közötti kapcsolatot), valamint külső paramétereket (a kameraés a világkoordináta-rendszer közötti eltolás és forgatás jellemzőit) határozzák meg.
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Ezek a nézetek a körbelátó kamerák esetében egyszerűen meghatározhatók, ha a képek
megfelelő részét kiterítjük.
A topológikus navigáció a nagyobb távolságokra vonatkozó, alacsonyabb pontosságot igénylő
navigációs képesség, ahol a körbelátó kamera képei megjelenésükkel, nyers formátumban
jellemezhetik a környezetet. A körbelátó kamerák képei azért is előnyösek, mert ezek
lényegesen nagyobb térrészt tartalmaznak és a kitakarások relatíve sokkal kevesebb
információveszteséget jelentenek, mint a hagyományos kamerák képei esetében. A vizuális
visszacsatolás a topológikus navigációban szabályozás célra is alkalmazható. Itt nincs szükség
nagyon részletes és költséges környezeti reprezentációra, így a számítási erőforrások is
csökkenthetők.
Összegezve tehát mind a vizuális alapú útkövetés, mind a topológikus navigáció a mozgás
szabályozása céljából támaszkodik a környezeti érzékelésre (ön-helymeghatározásra). A fő
elem itt, hogy az érzékelés kapcsolódik a világ belső reprezentációjához, kézre álló módon
megválasztható a feladathoz. A következőkben azt a precíz ön-helyzetmeghatározást szolgáló
geometriai reprezentációt mutatjuk be, amely a vizuális alapú útkövetéshez szükséges, és azt a
globális helyre történő mozgatáshoz elengedhetetlen topológikus reprezentációt, amely a
topológikus navigációhoz nélkülözhetetlen.

3.3.1 Geometriai reprezentáció precíz ön-helyzetmeghatározáshoz
A robotnavigáció meghatározott részfeladatokra bontható[52]. Például amikor a robotnak egy
ajtónyíláson kell áthaladnia, akkor a siker érdekében precíz ön-helyzetmeghatározásra van
szükség. Más megközelítésben, a robotnak rendelkeznie kell pontos környezetérzékelő
képességgel. A kép alapú ön-helyzetmeghatározást végző robotok pozícióját a képekből
határozzuk meg. Mindez feltételez két, egymásra épülő feladatot: a képfeldolgozást és a
helyzetmeghatározást. A képfeldolgozás során a jelenet követhető jellemzőit kell biztosítani.
A helyzetmeghatározás olyan geometriai kalkuláció eredménye, ahol a robot pozícióját a
környezeti modellt aktualizáló megfigyelt adatok alapján számítja a vezérlő.
A képfeldolgozó rendszer megtervezése magában foglalja a környezet modellezését is. A
robot számára szükséges környezeti jellemzők megadásának egy lehetséges tradicionális
módszere a CAD modell [14], [38]. A CAD modell általában olyan metrikus értékeket
tartalmaz, amelyet át kell skálázni, hogy igazítható legyen a robot által vett képhez.
Esetünkben azonban az elkészítendő geometriai modellt meghatározó környezetjellemzőket
direkt módon határoztuk meg a képekből, így ez a skálázási lépés elhagyható volt.
A körbelátó kamerák jelentős geometriai torzításokkal képezik le a környezetet. Például az a
folyosó, ahol a robot mozog, olyan képsávnak látszik, ami változó szélességű, és a függőleges
élek sugárirányban jelennek meg. A körbelátó kamera által szolgáltatott képet ezért
transzformálni, kiteríteni kell, hogy a 3D-ben egyenesekkel leírható élek könnyen
karbantarthatók legyenek.
A helyzetmeghatározás, mivel a robot síkban mozog, a 2D pozíció és orientáció számításából
áll. Tételezzük fel, hogy a robot képes felismerni fix pontokat (útjelzőket) a térben. Ekkor két
fő ön-helyzetmeghatározást végző, relatív módszer létezik: a trilateráció és a háromszögelés.
A trilateráció során a járműtől mért ismert pontok távolságaiból határozzuk meg a helyzetet,
míg háromszögelés esetében a szögméréseket felhasználva tehetjük ezt.
Egy kalibrált kamera egyetlen képéből általában csak szöginformációt nyerhetünk. Ezért a
háromszögelés természetes módja az ön-helyzetmeghatározásnak. Néhány kamerahelyzet
azonban több információt biztosít. Például a virtuális felülnézeti kép a földfelszín ortografikus
képét adja, ezáltal párhuzamosan megfigyelhetővé teszi a szögeket és a távolságokat a folyosó
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útjelzőihez képest. Ha adottak a távolságok és a szögek, az ön-helyzetmeghatározás
leegyszerűsödik 2D-s transzformációk számítására.
Mivel a helyzetmeghatározás jellemzők lokalizációján alapszik, így a hibák a jellemző
követési folyamatból befolyásolják a pontosságot. Ezért olyan helyzetmeghatározási
optimalizációs lépést végzünk el, amely finom pozíciópontosítást eredményez, szemben a
jellemzők meghatározásának durvább eredményeivel. Fontos persze megjegyezni, hogy a
durvább, jellemző alapú helyzetmeghatározás elengedhetetlen része a finomabb
kalkulációnak, mivel az a forrása a kiinduló becslésnek.
Képkiterítés modellezés céljából
A körbelátó kamera által szolgáltatott képek természetüknél fogva torzak. Ismerve a
képalkotási modellt, korrigálhatjuk ezeket a torzulásokat, hogy panorámikus, vagy virtuális
felülnézeti képet kapjunk.
A panorámikus nézet esetében egy képpontsoron (scan line-on) azon pontok leképezése
látszik, amelyek azonos szög alatt látszottak a függőleges tengelyhez képest [74]. A virtuális
felülnézeti kép a földfelszín skálázott ortografikus transzformációja. Ezek a nézetek egyaránt
előnyösek függőleges és földfelszíni egyenesek követésére. A panorámikus és a virtuális
felülnézeti képek speciális alakú tükrök használatával [75], vagy geometriai transzformációk
révén is kaphatók. Számunkra adott volt a körbelátó képalkotó, így ez utóbbi lehetőséggel
éltünk.
Mivel a képközéppont mind a virtuális felülnézeti, mind a panorámikus nézeti kiterítéshez
szükséges, ezért első lépésként ennek meghatározásával kezdjük a transzformációk
bemutatását.
Képközéppont: A kép középpontjának kísérleti meghatározásához 3D függőleges vonalak
képét keressük a képen. Ezek a vonalak sugár irányú egyenesekbe képeződnek le és egy
pontban, a középpontban metszik egymást. Egy vonal valamely pontját (ul, vl) és az
irányvektorát (Δul, Δvl) ismerve, a középpont (u0, v0) egy kl skálázó faktorral meghatározható:

.

(3.13)

Több ilyen vonal esetén a túlhatározott feladat megoldására a legkisebb négyzetek módszerét
alkalmazhatjuk. Ha már az I(u, v) PAL-kép középpont (u0, v0) koordinátája ismert, a
polárkoordinátákra való áttérés számolható.
Panorámikus nézet: A körbelátó szenzor tengelyéhez képest azonos szög alatt látszó, azonos
távolságú pontok a 2D körökké képeződnek le a képre. Az azonos távolságú, de magasabban
elhelyezkedő 3D pontok külső 2D körökké, míg az alacsonyabbak belső körökké képeződnek
le. Ezért a képkiterítés egyszerűen egy derékszögű polárkoordinátás transzformáció:
I(α, R) = I0[R cos α + u0, R sin α + v0],

(3.14)

ahol (u0, v0) a kép középpontja, α és R a szög- és sugárkoordináták. Az α, valamint R
lehetséges tartománya és lépésköze a képfelbontásnak megfelelően kerül megadásra és
tartalmazzák a gyűrű alakú teljes képrészt. Az α paraméter lépésközének meghatározásakor
célszerű, ha a kiterített kép oszlopainak száma egyenlő a körbelátó kamera által szolgáltatott
gyűrű középső körének kerületével. Így a belső körök túl mintavételezettek, a külsők pedig
alul mintavételezettek.
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Virtuális felülnézet: Általában a 3D egyenesek görbékként képeződnek le a körbelátó kamera
képén. Például a horizont körré képeződik. Azok a 3D vonalak, amelyek függőlegesek és így
párhuzamosak a kamera és az optika tengelyével, sugár irányú egyenesekké képeződnek le.
A körbelátó kamera által szolgáltatott kép virtuális felülnézeti képpé kiterítésekor figyelembe
kell venni, hogy a 3D pontok (azimut) szögirányú koordinátái nem változnak a körbelátó
kamera képalkotási geometriájával. Ezért a kiterítés radiális transzformáció. Így egy olyan 1D
look up table14 készíthető, ahol az index a sugár lehetséges távolságaira utal, a tárolt érték
pedig a hozzá tartozó valós távolságra. Azonban a look up table (LUT) készítéshez szükséges
adatok túl ritkák. Megfelelően sűrű tömb készítéséhez a körbelátó kamera leképezési
modelljét használhatjuk. Elsőként a projekciós operátort (Pr) írjuk át, hogy radiális
távolságokat képezzen le:
rimg = Pr(rföld, θ) ,

(3.15)

ahol rimg a képen a radiális távolság, míg rföld a földfelszínen mért radiális távolság. Ezt a
kifejezést használva egy LUT-ot készítünk, amely nagy sűrűséggel képezi le a földfelszín
radiális távolságait képkoordinátákká. Mivel az inverz függvényt nem lehet analitikusan
meghatározni, ezért, ha van egy képpontunk, akkor megkeressük a LUT-ban, hogy mely
radiális távolság határozta meg az adott értéket. A leképezések eredményeit a 3.5. ábra
szemlélteti. A beltéri navigálás során az ajtók függőleges vonalakként jelennek meg a
panorámikus nézetű képen, míg a folyosó élei a virtuális felülnézeti képeken az elvárt
egyenesként jelennek meg.
Mindaddig, amíg a kamera, az optika és a robot relatív helyzete nem változik meg, a virtuális
felülnézeti és a panorámikus nézeti leképezések look up table segítségével valós időben
megvalósíthatók. Ezek a transzformációk előfeltételét képezik a jelenet modell
előkészítésének. A kiterítések a jelenet geometriai tulajdonságait átláthatóvá teszik és így
leegyszerűsítik a jelenet modellezését, mivel számos jellemzőt gyűjthetünk össze.

3.5. ábra Képtranszformálás virtuális felülnézeti és panorámikus nézeti képpé. (Fent bal: eredeti kép, fent jobb
virtuális felülnézet, lent panorámikus nézet) [71]

Jelenetek geometriai modellezése és a modellkövetés: A jelenetek geometria modellje nem
más, mint a virtuális felülnézeti képen és a panorámikus nézeten azonosított szegmensek
14

Look up table a szokásos elnevezése az olyan tömböknek, amelyekben gyakran használt kifejezések adott
paraméter szerint előre kiszámolt értékeit tárolják.
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halmaza. A földön lévő szegmensek hagyományos térkép építéséhez hasznosak, míg a
panorámikus nézet szegmensei a topológiai reprezentációba épülhetnek be.
A virtuális felülnézeti transzformáció során meghatározott LUT-ban tárolt kódolás ekvivalens
azzal, mintha kamerakalibrációt hajtanánk végre.
Egy másik, alternatív korrekciós lehetőség a sugárirányú transzformációra, és a másodrendű
felületeken történő visszaverődés miatti sugárirányú torzulás megszüntetésére, ha a
gyakorlatban egy N-ed fokú polinomot használunk:
v = a0 + a1 r1 + a2 r2+ a3 r3+ …,

(3.16)

ahol r az eredeti sugár a polárkoordinátás képen és v a torzításmentes magasság (3.6. ábra).
Ha adottak a célkoordináták (legalább N + 1) és a nekik megfelelő r sugarak, akkor az ai
együtthatók a legkisebb négyzetek módszerével is meghatározhatók.

3.6. ábra A transzformálás paraméterei [71]

3.3.2 Topológiai reprezentáció
Topológiai térképet akkor használunk, ha le szeretnénk írni a robot teljes környezetét és meg
szeretnénk kapni a robot helyzetét, amikor nagyobb távolságokat jár be. Rendszerint egy
gráffal írjuk le ezt a térképet: a gráf csúcspontjai útjelzőknek felelnek meg, amelyek például
olyan jellemző helyek, mint a sarkok. A csúcsokat összekötő élek a környezeti struktúra
leírásához szintén hozzá tartoznak és a robot helyzetének szabályozásához használhatók.
Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk használni ezt a gráfot, a robotnak képesnek kell
lennie, hogy a folyosót végigjárja, érzékelje a folyosó végét, beforduljon és azonosítsa az
ajtók számát. Ezeket a tulajdonságokat elsődlegesen megjelenés alapú rendszerként és
vizuális visszacsatolásos stratégiaként implementálták, melyet további módszerek egészítenek
ki.
A megjelenés alapú rendszer [76] alkalmazásakor olyan, hogy az aktuális képet
összehasonlítjuk az adatbázisban eltárolt képek halmazával, hogy hasonlóságot találjunk.
Például, egy folyosórendszer jelenetben a megjelenés alapú rendszer megpróbálja azonosítani
a robot helyzetét és felismer olyan jellemző helyeket, mint sarkok, vagy ajtónyílások. A
topológiai térkép tehát egyszerűen egy összekapcsolt képgyűjtemény-sorozat. Egy adott
pozícióból egy másik helyre eljutni nincs szükség pontos metrikus ismeretekre. Például, ha a
robotnak az egyik saroktól egy ellentétesig kell eljutnia, elég azt megadnunk a robotnak, hogy
kövesse a folyosót az első sarokig, majd kövesse a következő folyosót a másik sarokig, így
érje el a tervezett célt, vagy oldjon meg összetettebb feladatot, mint pl. menjen el a második
ajtóig a híd után jobbra.
Annak érdekében, hogy a robotot vezéreljük a megadott folyosórészen, folyosójellemzőket
(útjelzőket) detektálunk és ezekhez megfelelő vezérlőjeleket rendelünk, hogy a robot a
kitűzött trajektória (lehet, hogy inkább csak út) szerint haladjon. Ez a folyamat a földfelszín
valósidőben számítható virtuális felülnézeti képének segítségével hajtható végre.
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Amikor a geometriai megközelítéseket összehasonlítjuk, akkor látható, hogy a topológiai
térkép a környezet reprezentációját biztosítja, számítástechnikailag gazdaságos módon [77],
egyszerűen skálázható, s bizonytalanságokat is képes tárolni [78].

3.3.3 Kép sajátterek mint topológiai térképek
Méretezhető, tanulni képes adatszerkezetek szükségesek általában a környezet
térképezéséhez, így az olyan tradicionális mintaillesztéses technikáknak, mint a
korrelációszámítás, nagyon nagy a számítási igénye. Ha a képeket pontoknak gondoljuk a
térben, akkor ezek „szétszóródottak” és akkor jellemezhetik mindenütt a teret, ha
szignifikánsan eltérnek egymástól. Számos valós környezet (hivatalok, autópályák) azonban
homogén struktúrát mutat, amely hatalmas mennyiségű redundáns információhoz vezet a
képhalmazban. Ezért a képek – a hasonlóság miatt – nem a magas dimenziós tér minden
részében, hanem alacsonyabb dimenziós altérben helyezkedhetnek el.
A tömörítés érdekében gyakran alkalmazott főkomponens-analízist (PCA)15 taglalja több
tanulmány [51], [79]. A főkomponens-analízis lineárisan független inputváltozók által
meghatározott halmaz dimenzióját redukálja mindaddig, amíg az eredeti adat legtöbbjét még
pontosan reprezentálja. Az eredeti adat visszaállítása abban az értelemben optimális, hogy az
átlagos legkisebb hiba közte és az eredeti adat között minimalizált.
Képzeljük el, hogy képeket írunk le egy L dimenziós térben (ℜL). A képek hasonlósága miatt
(adatredundancia) ezek a vektorok nem fogják kifeszíteni a teljes ℜL teret, hanem csak egy
alacsonyabb dimenziós térben ℜM fognak jellemzően elhelyezkedni, ahol M << L. Így a
képeinket koordinátáik segítségével ebben az alacsonyabb dimenziós altérben írhatjuk le
ahelyett, hogy minden pixelinformációt használnánk. Mindaddig, amíg egy új képet
készítünk, az alacsonyabb dimenziós altérbe vetítjük, és megkeressük a leginkább hasonlót a
képeket reprezentáló, előzetesen eltárolt pontok halmazában.
Ennek az altérnek a bázisát PCA segítségével lehet meghatározni, ahol a bázisvektorok a
domináns főkomponensek, amiket a robot által készített képek normalizált
kovarianciamátrixának sajátvektoraiként számíthatunk ki.
Minden referenciakép egy lényegi robotpozícióhoz kapcsolódik (pl. félút a folyosón).
A robotpozíció topológiai térképben való meghatározásához meg kell találnunk azt a
referenciaképet, amelyik leginkább hasonlít az éppen készítetthez. A számítás menetét a
következőkben bemutatottak szerint kell elvégezni. A távolságot M dimenziós (M tipikusan
10 – 20) térben számoljuk, szemben az eredeti képmérettel. A robot pozícióját a referenciák
közül az a kép határozza meg, amely a legkisebb távolságra helyezkedik el az aktuálisan
készítettől.
3.3.3.1 A főkomponens-analízis megvalósítása képekre
A képet normalizáljuk, azaz ugyanakkora méretre skálázzuk, vagy mindig ugyanakkora
jellemző részt azonos méretűre skálázva vágunk ki a képből. A képekből vektort készítünk
úgy, hogy a szürkeárnyalatos kép intenzitásait, sorfolytonosan kiolvasva, egy egydimenziós
tömbbe másoljuk. A referenciahalmaz vagy oktatóhalmaz kialakításához M darab képet

15

A főkomponens-analízist a képfeldolgozás számos területén alkalmazzák. Turk és Pentland [80] arcfelismerő
rendszert készített, ahol az adatbázis arcok főkomponenseit tárolta (sajátarcok) és ezekkel való hasonlóságot
vizsgálta. Ezt a módszert alkalmaztam egy arcdetektáló és felismerő rendszerben [VZ10], [VZ8], de a
hatékonyság növelése érdekében más módszerekkel (Haar-jellemzőszerű, megjelenés alapú tulajdonságokkal,
bőrszíndetektálással, Gábor-waveletes jellemző meghatározással) kombináltam.
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kiválasztunk és a fent leírt módszerrel normáljuk, majd vektorként leképezzük őket. Az így
kapott S referencia-képhalmaz a következő:
S = {Γ1, Γ2, Γ3, …, ΓM}.

(3.17)

A következő lépésben az e halmaz vektorainak Ψ átlagvektorát képezzük
Ψ =

1
M

∑

M
n =1

Γn

(3.18)

.

Kiszámoljuk a referenciahalmaz minden képének az átlagos képtől való eltérését (Φ)
Φi = Γi − Ψ

(3.19)

.

A különbségvektorok kiszámítása után M darab ortonormált sajátvektort keresünk, amelyek a
legjobban reprezentálják az adathalmazt. A k-adik uk és λk a C kovarianciamátrix sajátvektorai
és sajátértékei.
M
1
Φ n Φ Tn =
∑
n =1
M
= AAT
,

C=

(3.20)

ahol
A = { Φ 1 , Φ 2 , Φ 3 , ....... , Φ n

}.

(3.21)

Az N×N-es C mátrix és sajátvektorainak, valamint sajátértékeinek meghatározása azonban
meghaladja a jelenlegi számítási kapacitás határait. Ezért Turk megoldását alkalmazzuk [80].
Ennek a módszernek a lényege, hogy nem a C kovarianciamátrixot kiszámítva kapjuk meg a
sajátképteret leíró sajátvektorokat, hiszen ez rendkívül időigényes lenne, hanem helyette az L
mátrix

L mn = Φ Tm Φ n

(3.22)
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sajátvektorait számítjuk ki , ami bizonyíthatóan tartalmazza C sajátvektorait, és ezekből
állítjuk elő a keresett M darab ul bázisvektort.

ul =

∑

M
k =1

v lk Φ k

l = 1, ...... , M

(3.23)

ahol vlk az L l-edik sajátvektorának k-adik koordinátája.
Az így megkapott bázisvektorok a sajátképek. Miután sikerült megalkotni a képterünk
bázisvektorait, e bázisvektorok lineáris kombinációjával bármilyen képet elő lehet állítani:

ω k = u kT (Γ − Ψ ) .

(3.24)

Tehát az input- és átlagkép különbségét a bázisvektorokkal skalárisan rendre megszorozzuk és
eredményül az inputképünk Ω súlyvektorát kapjuk.

ΩT = [ω1 , ω 2 , ....... , ω M ]

(3.25)

A felismeréshez csupán annyi a dolgunk, hogy az inputkép és a referenciakép súlyvektorának
a távolságát vizsgáljuk. Erre a célra a vektorok euklideszi normáját használjuk fel.
16

A rendszerben a Jacobi-elforgatáson alapuló sajátvektor számítási módszert implementáltuk [22], mely
viszonylag gyors és pontos eredményeket ad.
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ε k = Ω − Ωk

2

(3.26)

Ha egy jelenetet megpróbálunk felismerni, akkor három különböző esetet kell
megkülönböztetnünk:
1.
Felismerés: Az inputképet az adatbázis egyik képéhez hozzá tudjuk rendelni.
2.
Detektálás: Az inputkép egy jelenetet ábrázol, viszont nem találjuk az adatbázisban.
3.
Elvetés: Az inputképen nem a betanítottakhoz hasonló kép szerepel.
1. Felismerésnél egyszerű dolgunk van, hiszen az euklideszi távolság minimális lesz. Ahhoz,
hogy jól be tudjuk sorolni a képet az első két kategóriába, megfelelő küszöbértéket (threshold)
kell meghatároznunk.

.

(3.27)

2. Amennyiben az euklideszi távolság ezt a küszöböt nem haladja meg, a kép a tér altér
részébe lett leképezve, vagyis sikerült azt detektálni.
3.Amennyiben az euklideszi távolság meghaladja a küszöbértéket, a kép nem az altérbe lett
leképezve és/vagy nem a betanított jelenethez hasonlót ábrázol.
3.3.3.2 PAL-képek főkomponens-analízise lokalizációs céllal
Mivel az előzőekben intenzitásértékeket használtunk fel, és a különböző fényviszonyok miatt
jelentős eltérések lehetnek az éppen aktuális kép és a referenciaképek között, ezért célszerű
más módszereket is megvizsgálni. Az élképek sokszor kevésbé érzékenyek a megvilágításra.
Azonban az élgyanús pixelek meghatározása általában meglehetősen pontatlan. Megoldás
lehet, ha nem élpontokat, hanem alakzatokat, pontosabban alakzatok közötti távolságokat
hasonlítunk össze. Számos képfeldolgozási módszer van, amely alakzatok között távolságot
számol. Az egyik ilyen a chamfer-távolság [81].
A chamfer-távolság az élképsablon és a távolságtranszformált kép korrelációján alapszik. Egy
élkép távolság transzformációja ugyanolyan méretű kép, de az egyes képpontok a
legközelebbi élponthoz mért távolságot jelzik [81], [82], [83]. A chamfer-távolság
transzformáció tipikusan két maszk használatával, két lépésben történik. Az első lépésben az
előrehaladó maszkkal haladunk végig a képen a bal felső saroktól indulva soronként lefelé
haladva, míg a második lépésben a kapott eredményen haladunk visszafelé a hátrafelé haladó
maszkkal a jobb alsó sarokban kezdve [81], [83]. A maszkokban több értéket szoktak
használni [81]. A 3.7. ábra a távolságtranszformáció eredményét mutatja élképen. A körbelátó
kamerakép belső és külső részét eltávolítottuk, hogy ne generáljon mesterséges éleket.
Miután elkészítettük a távolságtranszformált képeket, a két kép távolságát a korrelációjuk
segítségével határozzuk meg:

(3.28)
ahol T az élképsablon és D az éppen aktuális kép éltérképének távolságtranszformált verziója.
A gyengébb élek, ahol kisebb a gradiens nagysága, jobban érzékenyek a zajra, ezért Tij a
sablonkép gradiensnagyságát tartalmazza, bináris kép helyett. Így az erős élek nagyobb
hangsúlyt kapnak.
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3.7. ábra Távolságtranszformáció (bal felső) eredeti kép, (jobb felső) maszk, ahol az éleket figyelembe vesszük,
(bal alsó) éltérkép, (jobb alsó) az éltérkép távolságtranszformációja [71]

A chamfer-távolság az alakzatok összetartozó pontjainak átlagtávolsága. Bizonyos értelemben
ez egy közelítés, minthogy a chamfer-távolság transzformáció is egy közelítése az euklideszi
távolságnak. A gyakorlatban a különbség nem releváns, mivel az összehasonlítandó alakzatok
hasonló pozícióban helyezkednek el és a pontok közötti távolság elég kicsi ahhoz, hogy a
chamfer-távolság és az euklideszi távolság közötti eltérést elhanyagolhassuk.
Topológikus lokalizációs alkalmazásokban azt az adatbázisképet szeretnénk megtalálni,
amely az aktuálisan készített képhez tartozik. A legjobb illeszkedés érdekében az
adatbázisban képegyezést keresünk és a chamfer-távolságot használjuk az összehasonlítás
mértékeként. Az összehasonlítást egy élkép és egy távolságtranszformált élkép között
végezzük. A távolságtranszformációt akár az éppen rögzített, akár az adatbázis képre
alkalmazni lehet [83]. A távolságtranszformációt az aktuálisan vett éldetektált képre
alkalmazzuk és a minta élképre hagyjuk azt a szerepet, hogy a releváns élhelyeket
kiválaszthassuk.
A távolság, amint azt a (3.28) egyenlet definiálja, nulla a teljesen egyező képeknél. Ezért úgy
hajtjuk végre a keresést, hogy az aktuális Im képet a T1, …, Tn halmazban keressük
minimalizálva az (n*) értékét:
n* = argn min d (D(Im), Tn) .

(3.29)

Vegyük észre, hogy szemben a felismerési problémákkal (például arcfelismeréssel), a
lokalizációs alkalmazásoknál a minta és az aktuális kép azonos méretű. A keresett paraméter
eltolási, forgatási, skálázási paraméter helyett egy képindex. Az index lehetséges
értéktartományát az adatbázis nagysága határozza meg. Általában nagyszámú kép van az
adatbázisban, és ezért a keresés számítási szempontból költséges művelet. A teljes
adatbázisban azonban általában csak egyszer kell végrehajtani ezt a műveletet, mégpedig
akkor, amikor a robotot a jelenetbe helyezzük. A normális operáció estében csak az adott
környezet közelében hajtunk végre keresést, például a keresési tartomány ±5 kép az utolsó
találathoz képest.
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4 Mobil robotok beltéri navigációja, akadály-elkerülése
különböző szenzorok, illetve PAL-optika használatával
A robot környezetébe kerülő akadályok elkerülése elemi feladat a navigáció során.
A munkakörnyezetet, vagy annak egy részét különböző szenzorok segítségével lehet
felderíteni. A feltérképezett környezetben különböző pályatervezési módszerek segítségével
juthatunk a célpontba. Az értekezés e részében azokat a módszereket vizsgálom, amelyek
alacsony költségű szenzorral, vagy szenzorrendszerrel és kisebb számítási igénnyel
felépíthető lokális jellegű térképen működnek.
Az első szakaszban egyszerű tárgyreflexiós szenzorcsoporttal alkotott térképek esetén
foglaltsági hálós reprezentáció alkalmazásával összehasonlítom szabályrendszer alapú,
neurális hálózattal támogatott, tanulásra képes, potenciálmezővel kalkuláló és gráfbejáráson
alapuló pályatervezési módszereket. A következő szakasz – amely szintén akadályelkerülésről szól, de annak speciálisan lokális módjáról – lépegető robotok esetében felmerülő
feladatra ad választ PAL-optikával készített kép feldolgozásával. Olyan rendszert [VZ22]
fejlesztettünk ki – egy lépegető robotokról szóló kutatói hálózat (CLAWAR) publikációjában
megjelent hivatkozás [Ref. 11] szerint elsőként – amely négylábú robot hasára szerelt
körbelátó kamera képének vizsgálatából valós időben detektálta a lábak környezetét és így
lehetővé teszi az ütközésmentes, biztonságos mozgatást. A következő szakaszban bemutatom
az akadályok detektálásának és reprezentálásának egy tömörebb, vektoros reprezentációját,
amit úgy valósítottam meg, hogy strukturális megvilágítást alkalmazó lézerszenzor, vagy
opcionálisan más érzékelők jeleit egységesen kezelje.

4.1 Pályatervezési algoritmusok megvalósítása és összehasonlítása
foglaltsági hálós térkép-reprezentáció esetében
4.1.1 Problémafelvetés – a kifejlesztett rendszer főbb elemei
Ebben a részprojektben azt vizsgáltuk, hogy egy általunk kifejlesztett négylábú mobil robot,
az EXPLORATORES II. [VZ3], [VZ22], [VZ24] (4.1. ábra) segítségével miként lehet eljutni
egy célobjektumhoz. A környezetet a roboton elhelyezkedő tárgyreflexiós szenzorrendszer,
azaz három–három érzékelő a robot elején egymással 45 fokos szöget bezárva, előre, ferdén,
illetve oldalra detektálta. A kapott adatok alapján a robot pályájának meghatározása és az
eszköz célba juttatása volt a feladat. Az útvonaltervezés során számos alapeljárást [111] és
azok módosított változatait alkalmaztuk. A kifejlesztett számítógépes program segítségével
mód nyílt ezek tesztelésére és összehasonlítására is mind szimulációs, mind valós
környezetben.
A vezérelni kívánt eszköz egy alumíniumidomokból felépített, négylábú mobil robot [VZ22],
[VZ24]. A robot elején elhelyezkedő hat tárgyreflexiós infraszenzor segítségével tudunk
információt nyerni a környezetről. Ezt az információt RS232-es soros vonalon juttatjuk el a
számítógépbe. Az azon futó program a megkapott adatokat felhasználva vezérlő jelet küld
vissza a robotnak, amely ennek az utasításnak a végrehajtása után ismét elküldi az újabb
szenzoradatokat. A program szabályrendszer alapú, hullám-továbbterjesztéses, neurális elvű,
gráfbejárás alapú, a korábbi mozgásokból tanuló útkereső eljárásokkal rendelkezik. A PC-s
program segítségével a felhasználó létrehozhat és elmenthet különböző szabálytáblázatokat,
illetve tanítómintákat a neurális hálózat részére. Mivel a robot járása lassú, a hatékony
tesztelés érdekében a különféle pályatervező eljárásokat kipróbálhatjuk az elkészített
szimulációs környezetben is.
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4.1. ábra EXPLORATORES II. saját fejlesztésű négylábú robot. Az elején három–három tárgyreflexiós érzékelő,
középen pedig kamera [VZ22], [VZ24]

4.1.2 Pályatervező módszerek
A pályatervező algoritmusok célja, hogy a robot munkakörnyezetében elhelyezkedő
akadályok között a robotot eljuttassuk a kiinduló helyzetéből a célpozícióba [130]. Az út
meghatározásához különböző szempontokat kell figyelembe venni:
•

gyorsaság
o az algoritmus futási ideje,
o a start és a cél közötti út megtételéhez szükséges idő.
• környezet
o beltér,
o kültér.
• stratégiák
o akadályoktól távoli biztonságosabb út,
o legrövidebb út.
A vezérléshez szükséges feltételek a következők:
• környezet érzékelése (szenzorokkal),
• térkép építése, vagy módosítása,
• magatartásváltoztatás a környezeti hatásoktól függően,
• optimalizációs képesség.
A kutatásaink során, három jól elkülöníthető megközelítést találtunk:
• ismeretlen,
• ismert és
• részben ismert környezetben működő algoritmusokat.
Ismeretlen környezetben alkalmazható algoritmusok közé azok a módszerek tartoznak, amikor
nincs lehetőség a környezet előzetes feltérképezésére. Az elérendő célt sokszor útjelzők
(landmarkok) segítségével határozzák meg [84], és a robot egyik feladata, hogy képes legyen
maga feltérképezni az ismeretlen környezetet, vagy legalább az útjelzőket azonosítsa.
A szenzoroktól érkező információkat a szerkezet képes eltárolni és a további felderítés során a
megszerzett tapasztalatok ismeretében dönt a következő lépésről. Az ismeretlen terepen
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futtatható útvonaltervezés során a következő lépés kiszámításához elegendő feldolgozni a
robot környezetéről, a cél elhelyezkedéséről és a robot állapotáról kapott információkat.
A robot állapotára vonatkozóan igen gyakran a következő jellemzőket alkalmazzák: robot
orientációja (a robot mozgási iránya valamilyen objektumhoz vagy égtájhoz képest), az
ízületeket meghajtó motorok állapota és a különböző környezeti szenzoroktól származó
információk.
Ezen algoritmusok egy része előre elkészített, táblázatokban tárolt szabályrendszer
használatával dolgozik [89]. A táblázat tartalmazza a robot környezetéről kapott
információkat, a cél irányát és a robot aktuális állapotát mint feltételt és a következő lépéshez
szükséges parancsot vagy parancsokat mint kimenetet. A táblázat rekordjainak segítségével
döntik el minden mintavétel (a szenzoradatok beolvasása) után, hogy mi legyen a következő
cselekvés. Az eljárás hátránya, hogy a vezérlés során nehéz eldönteni, mikor vált sikertelenné
a pályabejárás. A megoldás előnye, hogy beágyazott rendszerekben, mint amilyen az
EXPLORATORES robotot vezérli, egyszerűen megvalósítható és a robot autonóm
üzemmódban működhet.
Az előre ismert környezet esetében működő algoritmusok előnye, hogy a számítások után
azonnal eldönthető a cél elérhetősége. Ilyen módszer például a GVD-n (Generalized Voronoi
Diagram) alapuló algoritmus, ahol a legbiztonságosabb útvonal elérése a cél. A GVD útvonal
meghatározását is különböző módszerekkel valósították meg: az egyik esetben matematikai
egyenletek segítségével írják le az általánosított GVD-t [85], a másik jellemző számítási
módszer, amikor potenciálmezős algoritmussal [86] határozzák meg a legbiztonságosabb
útvonalat. Az első megoldás hátránya a nagy számítási igény. A potenciálmezős eljárás
implementálása egyszerűbb és fontos tulajdonsága ennek a módszernek, hogy rögtön egy
súlyozott gráfot eredményez, amiből gráfbejárással azonosíthatóak a lehetséges útvonalak.
A gráfbejárásra különböző stratégiák léteznek. Ilyenek például a Prim- vagy a Kruskal-féle
algoritmusok [87], ahol egy súlyozott, irányítatlan gráfon valósítják meg a bejárást. Mindkét
algoritmus egy-egy feszítőfát ad eredményül. A Prim-módszer fő jellemzője, hogy a
kiindulópontból (szülő) indítják a gráfbejárást, és folyamatosan haladnak a levelek (gyerek)
irányába. A megoldás előnye, hogy ha nem sikerült eljutni a végcélba, akkor biztosan
kijelenthető, hogy a végcél nem érhető el. A Kruskal-féle algoritmus esetében nem a robot
kiindulópontjából kezdik a bejárást, hanem a gráf legmagasabb súlyú élével. A következő él
meghatározása pedig mindig az aktuális legmagasabb súlyú él kiválasztásával történik.
További számítási műveletet igényel, hogy a cél elérhető-e.
Ismert környezetben egy másik eljárás a hullám-továbbterjesztéses algoritmus [88], ahol a
legrövidebb út megtervezése a cél. A célpozícióból kiindulva „hullámfrontot” terjesztünk
tovább potenciálmezős leírás segítségével, míg a hullámfront el nem éri a kiindulási pontot. A
legrövidebb utat azoknak a pontoknak az összessége adja meg, melyekre jellemző, hogy a
kiindulási pontból a célpontig folyamatosan csökken az értékük. Mivel ebből a számsorból
több is létezhet, a legrövidebb út meghatározásához egyéb szempontokat is figyelembe
vehetünk.
Részben ismert környezet esetében előre elkészített térkép létezik az akadályokról, de
bizonyos területek dinamikusan változhatnak. Ezért ezeknek az eljárásoknak fontos
jellemzője, hogy képesek építeni és módosítani a már meglévő térképet [89].
A következőkben az általunk megvalósított pályatervezési és pályabejárási algoritmusokat
mutatjuk be [VZ3], [VZ22], [VZ23] . Mind a szabályrendszert tároló szabálytábla, mind a
neurális hálózat alapú módszerek, ismeretlen környezetre vonatkozó egylépéses technikák.
Ezen algoritmusok hatékonyságának növeléséhez, illetve a neurális hálózat eredményes
betanításához nyújt segítséget az általunk kifejlesztett tapasztalatgyűjtő (öntanuló) módszer.
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Ismert környezet esetén alkalmazható a gráfbejáráson alapuló (GVD jellemzőket felhasználó)
módszer és a hullám-továbbterjesztéses algoritmus. Ez utóbbit azonban úgy módosítottuk a
szenzorjelekből felépített térkép ciklikus frissítésével, hogy az ismeretlen, vagy részben
ismert környezet esetén is működjön. Az algoritmusok hatékonyságát az általunk kifejlesztett
grafikus pályatesztelő szimulátorban vizsgáltuk az eredmények összehasonlításával. A
szabályrendszer alapú és a neurális elvű módszert valós környezetben is teszteltük.

4.1.3 Szabálytábla szerinti pályabejárás
A szabálytábla szerinti pályabejárás alapja [VZ23], hogy előre definiált szabályok biztosítják
a vezérlőjeleket a cél megközelítéséhez. A táblázat minden lehetséges szenzorjel- és célirány
kombinációhoz mint előzményhez (antecedenshez), következményként (konzekvensként) egy
mozgásutasítást rendel. A futtatás során a program lekérdezi az aktuális szenzoradatokat és a
cél irányát, majd ezeket az adatokat felhasználva, kikeresi a táblázatból az adott szituációhoz
tartozó cselekvést. Az eljárás előnye, hogy minden esetben jól meghatározott mozgást kapunk
eredményként. Hátrányként említhetjük meg, hogy az akadályok bizonyos elhelyezkedése
esetén a robot végtelen ciklusba kerülhet (például zsákutca esetén), vagy nem képes célba
érni. Az eredményességet jelentősen javítják azok a később bemutatandó módosítások,
amikor az utolsó lépést virtuális akadályként tároljuk, illetve a korábbi mozgások
eredményességét mint tapasztalatot rögzítjük.
A szabálytábla egy rekordja tehát három, jól elkülönülő részre osztható: a szenzorjelek a
robotra rögzített érzékelők által szolgáltatott jelekből állnak össze úgy, hogy azokat egy bájt
tartalmazza. Mivel a robot hat tárgyreflexiós infraszenzorral érzékeli a külvilágot, az adatok
az alsó hat biten helyezkednek el. Ez a hat bit kerül be a szabálytáblázat első hat oszlopába.
Például ha a bájt tartalma 00111111, ekkor minden szenzor akadályt jelez. A cél robothoz
képesti iránya nyolc lehetséges értéket vehet fel, így egyetlen bájtban tároljuk azt. Ez nyolc
lehetséges irányt (elől, hátul, jobbra, balra és az átlós irányok) jelent, amit a szabályrendszer
következő nyolc oszlopa tartalmaz. A robot által végrehajtandó mozgásutasítás az adott
szituációhoz kapcsolt cselekvés. Hat lehetséges állapota van, amit a szabálytáblázat utolsó hat
oszlopa tartalmaz. (Előre, hátra, vagy valamelyik oldalra lépés, illetve fordulások.)
A szabálytáblázat összeállítása különböző prioritásokat is magába foglalhat. Így olyan
szabályrendszert is készítettünk, ami a lehető legkevesebb elfordulást tartalmazza, hiszen e
mozgások ideje a leghosszabb. Egy másik szabálytáblázat a lehető legrövidebb út bejárását
célozta meg. A felhasználó saját maga is szerkesztheti, illetve módosíthatja az általa elképzelt
szabályrendszert. A teljes körű teszteléshez a grafikus pályaszimulátor biztosít lehetőséget
(4.2. ábra), de egy kapcsoló állításával a program közvetlen robotvezérlésre is alkalmas.

4.2. ábra Szabályalapú útkeresés eredménye [VZ23]
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Hatékonyságnövelés az utolsó lépés eltárolásával
A program az utolsó lépést eltárolhatja. Ennek segítségével a robot olyan feladatokat is képes
megoldani, amelyek kizárólag a szabálytábla használatával nem lehetségesek. Ilyen például az
az eset, amikor a kiindulási pontot és a célt összekötő egyenesre merőlegesen akadályt
állítunk. Ekkor a robot végtelen ciklusba kerülhet, mert megpróbálja kikerülni az akadályt,
esetünkben például egy jobbra lépéssel, de így a cél relatív helyzete megváltozik a robothoz
képest, minek következtében a robot visszalép balra, az előző pozíciójába. Ha eltároljuk a
robot utolsó lépését, oly módon, hogy annak előző helyére egy virtuális akadályt helyezünk,
akkor meggátoljuk abban, hogy oda vissza tudjon lépni. (Mivel az akadályt nem helyezhetjük
el a munkakörnyezetbe, az csak virtuális lehet, így a szenzorjelek mesterséges
megváltoztatásával képezzük ezt a feltételt.) Ez az egyszerű módosítás sok esetben sikeres
akadály-elkerülést eredményez (4.3. ábra).

4.3. ábra Módosított szabályalapú útkeresés eredménye [VZ23]

4.1.4 Neurális hálózaton alapuló pályatervezés
A szabálytáblázat esetében minden lehetséges szituációhoz hozzárendeltünk egy
meghatározott cselekvést. Figyelembe véve a hat lehetséges szenzorjelet, valamint a nyolc
célirányt, 512 szituációt és a hozzájuk rögzített cselekvést kell leírnunk, eltárolnunk. A
táblázat megfelelő összeállítása rendkívül lassú, nehézkes folyamat. A futtatás során pedig a
táblázatban a nagy méretek miatt lassú a keresés.
Neurális hálózat segítségével – mely módszert a 2.2. szakaszban taglaltunk – e problémára
találunk megoldást oly módon, hogy kihasználjuk a hálózat interpolációs képességét. Ez azt
jelenti, hogy nem szükséges az összes esetet leíró táblázatot létrehozni, hanem elegendő a
munkateret reprezentáló mintákat összegyűjteni. Ezekre a mintákra betanítva a hálózatot, az
képes lesz olyan szituációkra is eredményt (cselekvést) adni, amelyek nem fordultak elő a
tanítómintában.
Az általunk megvalósított neurális hálózat [VZ3] egy tanítható rétegű, amelynek 14 bemenete
(hat szenzorjel és nyolc lehetséges célirány) és 6 kimenete (a lehetséges mozgásutasítások)
van (4.4. ábra). Mivel az egységugrás átviteli függvény nem a kívánt tanítási eredményt hozta,
ezért végül szigmoid függvényt alkalmaztunk. Tanítási módszerként a felügyeletes tanítást
választottuk [90].
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4.4. ábra Neurális hálózatunk topológiája

Mivel esetünkben a hat kimeneti érték közül csak egy kimenet lehet aktív, de egynek
mindenképp annak kell lennie, a processzorok kimeneti értékei közül a legnagyobb értékűt
választjuk ki.
A hálózat betanítása után a teljes körű tesztelést a pályaszimulátor segítségével végezhetjük el
(4.5. ábra). A felhasználó itt úgy vizsgálhatja meg a robot viselkedését az akadályok között,
mintha a neurális hálózat közvetlenül a robotot irányítaná. Mivel a neurális hálózat esetén
nem tudjuk biztosan, hogy a tanítás kellő hatásfokú volt-e, a hálózat által egy-egy szituációra
kiszámított cselekvés lehet olyan jellegű, ami a robotot fizikailag is károsíthatja (például
nekiütközhet egy akadálynak). A szimulátor ebben az esetben ezeknek a hibáknak a
feltárására is alkalmas.
A program lehetőséget nyújt arra is, hogy a hálózat által kiszámított cselekvéseket közvetlenül
végrehajtassuk a robottal. A szerkeszthető tanítómintákat és a súlytényezőket fájlokban
tároljuk. A neurális hálózat alkalmazása esetében is lehetőség van az utolsó lépés eltárolására
úgy, mint a szabályrendszer esetében és hatása is hasonló ahhoz.

4.5. ábra Neurális elvű útkeresés eredménye [VZ23]

4.1.5 Tapasztalatgyűjtő algoritmus
A tapasztalatgyűjtő eljárás [VZ3] célja, hogy automatikusan hozzunk létre optimalizált
szabálytáblát, illetve reprezentatív mintahalmazt a neurális hálózat tanításához. Az algoritmus
hatékonyságát a program többszöri futtatása során szerzett és elraktározott tapasztalatok
eredményezik (önfejlesztő rendszer). Az algoritmus „teljes” szabálytáblázattal dolgozik. Ez a
táblázat minden lehetséges célirány- és szenzorjel-kombinációhoz egyidejűleg tartalmazza a
hat lehetséges lépést, ami azt jelenti, hogy a szabályrendszer 6×512 rekordból áll. A teljes
táblában ezen kívül minden szabályhoz rendelünk egy jóságértéket és egy öregségi mutatót. A
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jóságérték határozza meg, hogy az adott szenzorjel és célirány esetén a robot melyik lépést
használja a hat lehetséges alternatíva közül. Az öregségi mutató azt tárolja, hogy a robot egy
szabályt hányszor alkalmazott.
A tapasztalatgyűjtést a pályaszimulátorban valósítjuk meg. Inicializáláskor a jóságértéket és
az öregségi mutatót minden szabályrekordnál nulla kezdőértékre állítjuk. Mivel a roboton
nincs hátsó szenzor, ezért a hátralépések jóságértékét a legkisebb értékkel inicializáljuk, és
így a hátralépés bekövetkezésének valószínűségét a minimálisra csökkentettük. Az algoritmus
elindítása után az aktuális szenzorjelektől és céliránytól függően kiválasztjuk az adott
szituációra vonatkozó, éppen legnagyobb jóságú szabályt. Ezután megvizsgáljuk, hogy a lépés
sikeres volt-e vagy sem. A sikerességet az előző lépés robot–cél és az aktuális lépés robot–cél
távolságának különbségéből határozzuk meg. Ha a különbség növekedett, akkor a meglépett
szabály jóságértékét csökkentjük, illetve amennyiben csökkent a különbség, akkor a
jóságértéket a különbséggel arányosan növeljük. Ha a különbség változatlan maradt, akkor a
robot fordulást hajt végre. Mivel ez lehet helyes vagy helytelen lépés is, ekkor nem szabad
azonnal csökkenteni vagy növelni a jóságértéket. Módosítani csak a hetedik fordulás (egy
körbefordulás) után szabad.
Az algoritmus eltárolja az utolsó n darab lépést (ajánlott az n = 5 érték). Időben minél
közelebb történt a lépés, annál nagyobb mértékben változtatjuk a lépés jóságát. Így
lehetőségünk van az előző lépések jóságának módosítására is. (A fejlesztés első szakaszában a
jóságérték növelését és csökkentését azonos mértékben határoztuk meg. Ebben az esetben
előfordultak olyan szituációk, amikor a robot oda-vissza lépkedett az utolsó két helyzete
között. Ebből a patthelyzetből nem tudott tovább lépni, mert a szabályok jóságértékei
összértékben nem változtak. Amennyiben az utolsó lépés sikeres volt, akkor az előtte lévő
hibás lépéseket is jutalmaztuk. Ha az utolsó lépés sikertelen volt, akkor az előtte végrehajtott
sikeres lépéseket is büntettük. Később, amikor a büntetés mértéket csökkentettük a
jutalmazással szemben, azt tapasztaltuk, hogy ezeket a patthelyzeteket sikerült kiküszöbölni.
Ezzel a módszerrel sikerült a céltól távolodó lépés jóságértékét lecsökkenteni a közeledő
lépéssel szemben.)
A szabály végrehajtása után az öregségi mutatót eggyel növeljük. Így ennek segítségével
kapunk információt a tanítóminta állapotáról. Minél magasabb az öregségi érték, annál több
ismeretet gyűjtött már az algoritmus. A tanítást több elkülönített fázisra érdemes felosztani.
Az első fázisban üres terepen, a célt és a robot kiindulási pozícióját változtatva tanítottuk a
rendszerünket. A második fázisban egyszerű akadályokat helyeztünk el és itt is változtattuk a
robot kiindulási- és a célpozícióját. Az akadályok betanítása után megfigyelhető volt, hogy a
robot nem rontotta el az akadály nélküli ismeretszerzés eredményét. A harmadik fázisban
összetettebb akadályokra próbáltuk betanítani a rendszert. Ekkor több esetben előfordult,
hogy elrontotta az előtte megismert pályákat. Ilyenkor az első fázisra léptünk vissza, ahol
viszont már jóval gyorsabb volt a tanulás, mint korábban.

4.1.6 A hullám-továbbterjesztéses algoritmus
Ennek a távolságtranszformáción alapuló algoritmusnak [88] a segítségével adott
környezetben meghatározhatjuk két pont között a legrövidebb útvonalat, feltéve, ha az létezik.
A környezetet esetünkben n×m kiterjedésű foglaltsági rácsrendszerrel modellezzük, amit egy
mátrix reprezentál. Az algoritmus indítása előtt a cellarendszerben megjelöljük az akadályok
helyét, majd a startpontot és végül a célponthoz 1 értéket rendelünk.
A hullámfront terjesztése során tekintjük a célpont négyes szomszédjait, és ha azok nem
akadályok, akkor a célponténál eggyel nagyobb értéket, 2-t rendelünk hozzájuk. Ezután
tekintjük az előző lépésben megjelölt cellák négyes szomszédjait, és ha azokat még nem
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jelöltük meg, akkor 3-at írunk a cellába. Ezt az eljárást mindaddig ismételjük, míg a
startpontot jelölő cella értéket nem kap. Abban az esetben, mikor a start- és a célpont között
nem létezik útvonal, a kiindulópont soha nem kap értéket. Amennyiben a cél elérhető a
startból, megkapjuk a legrövidebb útvonalat (4.6. ábra).

4.6. ábra Hullám-továbbterjesztéses útkeresés eredménye [VZ23]

4.1.7 A módosított hullám-továbbterjesztéses algoritmus
Mivel az átlós irányt az eredeti algoritmus nem veszi
figyelembe, ezért ez az út "szögletes" lesz (4.7. ábra),
ami jelentős távolságnövekedést is okozhat. Az ábrán
látható útvonal kiszámítása során a minimális
fordulások számát is figyelembe vettük [VZ3]. Mivel
a 90°-os elfordulásokat a robot különben is rendkívül
lassan hajtja végre, ezért három irányba is
továbbfejlesztettük az eredeti algoritmust. Az
irodalomban talált módszerhez hasonlóan [91], a
négyszomszédság helyett a nyolcas szomszédokkal is
kalkulálunk, amely az átlós irányokat is figyelembe
veszi. Ezáltal némileg lerövidítjük a megteendő út
4.7. ábra A hullám-továbbterjesztéses
algoritmus által kiszámított útvonal [VZ3]
hosszát és az eddigiek helyett a legtöbbször csak 45°os szögben fordulunk. További időmegtakarítást
értünk el és az útvonal is kedvezőbben alakult (kevesebb töréspontot tartalmazott), ha a
fordulásoknak valamilyen többletértéket adtunk. Így a megfelelő súly alkalmazásával az
útvonal a lehető legkevesebb fordulást tartalmazta.

4.8. ábra Az eredeti (folytonos) és a
módosított algoritmus (szaggatott)
által kiszámított útvonal [VZ3]

A leglényegesebb változás azonban a környezet
folyamatos felderítése[VZ23]. A munkatér menet közbeni
felderítését a robot szenzorairól érkező jelek segítségével
tudjuk elvégezni. Ha valamely szenzor olyan akadályt
jelez, amely még nem szerepelt a térképben, akkor az
adott cellát megjelöljük és a módosított környezetre újra
lefuttatjuk a hullám-továbbterjesztéses algoritmust. Az
újbóli végrehajtás után az útvonalterv már figyelembe
veszi az imént érzékelt akadályt. Ezeket a tevékenységeket
sorban végrehajtva, a robot mindenképpen eljut a célig, ha
létezik út oda és menet közben felépíti az útvonal
közvetlen környezetét leíró "térképet". Az eredeti eljárás
azonban elveszíti azt az előnyét, hogy a legrövidebb
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útvonalon közelíti meg a célpontot, de ezt a környezet ismeretlensége miatt el sem várhatjuk.
A 4.8. ábrán jól követhető a két algoritmus közötti különbség. Az eredeti módszer, amely
ismeri a terepet, előre úgy tervezi meg az útvonalat, hogy a közbeeső akadályt kikerüli. Az
algoritmus módosított változata, a környezetet nem ismerve, csak akkor veszi figyelembe a
terepen elhelyezkedő akadályt, mikor annak a közvetlen közelébe ért. Számítási szempontból
is fontos másik módosítás, hogy az átlósan elhelyezkedő mezőket is figyelembe vesszük [91].
Mivel az útvonal hossza jelentősen lerövidül, így a robot sokkal gyorsabban bejárhatja azt. A
számítási sebesség növelése érdekében a két szomszédos cella egymáshoz viszonyított
távolságának meghatározásához nemeuklideszi normát alkalmazunk.
Ha egy mező nyolcas szomszédjainak értékét növeljük, olyan (x1, x2) értékpárt kell találnunk,
amely a lehető legkisebb hibát okozza a távolság meghatározásakor [VZ3]. Ha x1=1, akkor az
átlós irányban elhelyezkedő szomszédos mező távolsága (x2)× 2 . Ezt az értéket kell minél
jobban megközelíteni egész számokkal, mivel a valós számok használata jelentősen
megnövelné az algoritmus futási idejét, ami a módosított verziónál óriási hátrányokat okoz,
hiszen ciklikusan többször is le kell futtatni az algoritmust. A közelítés pontosságát a 4.1.
táblázatban foglaltuk össze. Megfelelően kis hibát az x1=29, x2=41 értékpár használatakor
kapunk.
x1
1
1
2
3
5
12
29
100

x2
1
2
3
4
7
17
41
141

Hiba (%)
29,28
41,42
6,06
5,72
1,00
0,17
0,03
0,29

4.1. táblázat Az x2 kerekítése által okozott százalékos hiba

Az útvonalat úgy tehetjük még gyorsabban bejárhatóvá, ha a fordulást is valamilyen súllyal
figyelembe vesszük, hiszen sokszor előfordulhat, hogy egy mezőből egyszerre két mezőbe is
léphetünk, mert tartalmuk egyforma. Mivel robotunk kanyarodási sebessége igen kicsi,
mindenképpen a lehető legkevesebb elfordulással szeretnénk eljutni a célig. Ezt azzal érhetjük
el, ha a szomszédos mezők értékeinek számításakor a vizsgálat idejére egy kis értéket
hozzáadunk a tartalmukhoz, kivéve az eddigi irányba eső mezőt. Megfelelően kis érték
választásakor a lehető leghosszabb egyenes szakaszokkal közelíthetjük meg a kijelölt
célhelyzetet.

4.1.8 Gráfbejáráson alapuló pályatervezés
A GVD algoritmus [86] célja, hogy a robotot a legbiztonságosabb útvonalon tudjuk eljutatni a
kiindulási ponttól a célig. A megvalósított GVD-n (Generalized Voronoi Diagram) alapuló
algoritmus értelmében a robot olyan pályát jár be, amely minden pontjában egyenlő
távolságra helyezkedik el a robotot körülvevő akadályoktól. A feladat öt elkülöníthető fázisra
bontható:
•
•
•
•
•

potenciálmező meghatározása,
a lokális maximumok megkeresése a potenciálmezőben,
a lokális maximumokat összekötő gráf meghatározása,
súlyozott feszítőfa elkészítése a gráfból,
optimális pályameghatározás a robot számára.
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A potenciálmező meghatározása
Az előre ismert terepet felosztottuk n×m-es hálóra, ahol az n és m értéke a munkakörnyezet
méretétől függ. Minden cellának kezdőértéket adunk attól függően, hogy tartalmaz-e akadályt
vagy sem, majd a rácsrendszert feltöltjük a hullám-továbbterjesztéses módszer szerint.
A potenciálértékek cellához rendelésével olyan mátrixot kapunk, amiben a legnagyobb értékű
elemek biztosan a környező akadályoktól legtávolabb elhelyezkedő cellákat reprezentálják.
Lokális maximumok megkeresése a potenciálmezőben
A kiszámított potenciálmező felosztható k×k méretű négyzetekre (ahol a k a cellák számát
jelöli és k ≥ 3). A k értékétől a végső útvonal pontossága függ. Minél kisebb a k értéke a
későbbiekben, annál pontosabban tudjuk meghatározni a biztonságos útvonalat. Ugyanakkor a
k értékének csökkentése nagymértekben megnöveli a számítási időt. Az így meghatározott
négyzetekben megkeressük a legnagyobb értékű cellát. Ezt a lepést mindegyik négyzetre
elvégezve, megkapjuk az összes négyzet lokális maximumát.
A lokális maximumokat összekötő gráf meghatározása
A gráfot a lokális maximumok összekötésével kapjuk meg. Két lokális maximum akkor
köthető össze, ha azok szomszédosak és az őket tartalmazó négyzetek egymással
akadálymentesen összeköthetők. Az így meghatározott gráf tartalmazza az összes lehetséges
útvonalat a start és a cél között.
Súlyozott feszítőfa elkészítése a gráfból (Prim-algoritmus)
Ez az eljárás az általános minimális feszítőfageneráló algoritmuson alapul [87]. Kiindulási
alapként feltételezünk egy összefüggő, irányítatlan és súlyozott gráfot. A súlyok
meghatározását az élek által összekötött lokális maximumok összegeként határoztuk meg. Az
így kapott irányítatlan és súlyozott gráfra alkalmazzuk a módosított Prim-féle algoritmust. A
módosítás abban nyilvánul meg, hogy nem a minimális súlyú feszítőfát keressük, hanem a
maximálisat. Az eljárás előnye, hogy a maximális feszítőfa elkészítése után azonnal
megállapítható a cél elérhetősége. Ezután kell a feszítőfán az útkeresést megvalósítani.
Optimális útvonal meghatározása a robot számára
A célunk, hogy a feszítőfa élein eljussunk a kiindulási pontból a célpontig. A feszítőfában
biztos, hogy egy és csakis egy helyes út létezik, mert a feszítőfa összefüggő, körmentes és
irányítatlan gráf. Tehát, ha megtaláltuk a célpontot, akkor a keresést nem kell tovább folytatni.

4.1.9 Képfeldolgozás alapú eljárás négylábú lépegető mobil robot
lábkörnyezetének valós idejű vizsgálatára és az akadály-elkerülésre
PAL használatával
Lépegető robotok navigálása során megoldandó részfeladat a lábak ütközésmentes mozgatása
[115]. A megjelenő akadályokra valós időben kell reagálni és a tervezett mozgást módosítani.
E feladat megoldására megfelelő eszköznek tűnt, ha a PAL-optikát az EXPLORATORES II.
négylábú lépegető robot hasán helyeztük el (4.9. ábra (a)) a lábak által nyugalmi helyzetben
meghatározott téglalap középpontjánál. A gyűrű alakú képben megjelenő lábkörnyezetet
képfeldolgozási algoritmusokkal vizsgáltuk (4.9. ábra (b)). Mivel a robotlábak csak egy
meghatározott tartományban mozoghatnak, ezért elegendő a gyűrű jól meghatározott
szektorait ellenőrizni. Az akadályok elkerülését biztosító algoritmus kifejlesztésekor a
következő két, egymásnak részben ellentmondó problémára kellett választ keresni:
•
•

Milyen képfeldolgozó algoritmusokkal lehet megoldani a feladatot?
Milyen számítási hatékonyság szükséges a valós idejű működéshez?
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A robot a tesztelések során laborkörnyezetben működött, így feltételezhető volt a homogén
megvilágítás és a sík környezetben történő operáció. Mivel előzetesen a szükséges
képfeldolgozó eljárások halmazát és sorrendjét nem lehetett pontosan meghatározni, a
szükségesnek gondolt rutinokból egy teljes könyvtárat állítottunk össze, amiből tetszőleges
sorrendben szűrősorozat volt felépíthető. Az első szűrőkkel a zajok eltávolítását és a kép
homogenizálását céloztuk meg. Teszteltük a gyorsaságot és a hatékonyságot a következő
operátoroknál: medián szűrő, erózió, dilatáció, nyitás, zárás, kontúr szűrő, extrénum szűrő,
éldetektálás Sobel, Laplace, Kirsh, Prewitt, Robinson konvolúciós szűrők, adaptív globális
(Otsu, valamint hiszterézises módszer) és lokális binarizálás (Niblack-módszer), hisztogram
kiegyenlítés [109]. A kísérletek alapján a következő megoldás nyújtotta a legjobb eredményt:
Gauss-szűrés után, megvilágítástól függő adaptív küszöbbel végzett binarizáció esetén a
világos képrészek szabad útrészeket, míg a sötétek a robotok lábát és az akadályokat
jelentették. Figyelembe véve, hogy a lábak hozzávetőleges helyzetét és formáját ismertük,
elegendő volt nyolc szektort vizsgálni és ezen belül is a lábaknak megfelelő területek
kizárhatóak voltak a további ellenőrzésekből. A kalibrációs folyamat során meghatároztuk
ezeket a tartományokat és a gyors vizsgálatok céljából LUT használatával történt a
feldolgozás. A keresést a kapott szektorokban hajtottuk végre egy beállított külső és belső
sugár által meghatározott területen. A gyűrű szélessége a vizsgálandó környezet nagyságát
határozta meg. Nagyobb külső rádiusz esetén több lépésre előre meg lehetett határozni az
akadálymentes területeket [VZ19].

4.9. ábra (balra) Négylábú lépegető robot hasára szerelt PAL és (jobbra) az input kép [VZ19], [VZ20]

4.1.10
A használt pályatervező algoritmusok hatékonyságának
összehasonlítása
A kifejlesztett EXPLORATORES rendszer által használható ötféle útkereső eljárás [VZ23]
mindegyike ugyanazon munkakörnyezeten lefuttatva általában más és más eredményt ad.
A szoftveres szimulációban jól megfigyelhetők ezek az apró eltérések, melyek viszont
nagyban befolyásolják az alkalmazhatóság mértékét is. A szabályrendszer alapú algoritmus az
első közelítésben megfelelő megoldás lehet, hiszen beágyazható rendszerben is
megvalósítható. Ha azonban a szimulációs rendszerünkben vizsgáljuk e táblázatos
útvonalkeresést, rögtön szembetűnik, hogy kissé bonyolultabb akadálykonfiguráció esetében
könnyen elakadhat a robot. Ennek elsődleges oka, hogy a táblázat nem foglalkozik a robot
„előéletével”, nem írható le benne, hogy eddig milyen lépések történtek, így azokat nem is
tudjuk figyelembe venni. Belátható, hogy egy olyan szabálytábla elkészítése lehetetlen
feladat, amelyben az előzmények sorozata befolyásolja a döntést. A táblázatos módszer
hatékonysága akadályokkal teli környezetben kicsi. A szabálysor sok apró módosításával
azonban ezzel a módszerrel is jó eredményt lehet elérni.
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Az utolsó lépés eltárolásának bevezetésével a jól kidolgozott szabályrendszerünk még
hatékonyabbá tehető, hiszen itt némi segítséget jelent az, hogy a robot előző pozíciójának
helyén egy átmeneti akadály jelenik meg. Ezzel a megoldással ki lehet küszöbölni az olyan
helyzetekből adódó problémákat, mikor a start és a cél egyvonalban helyezkedik el egy köztes
akadállyal. Ez azonban nem eredményez megoldást azokban az esetekben, amikor a robot zárt
hurkú pályán mozog.
A neurális hálózat a teljes szabálytáblázatot hivatott kiváltani. A hálózat a táblázat egy
részének betanulásával helyettesítheti az egész adathalmazt, ám emiatt a célmegtalálás
valószínűsége csökken. Összességében, ennek a módszernek a hatékonysága a szabályalapú
rendszerrel szemben kisebb. Megállapítható tehát, hogy a neurális alapú útvonalkeresés
önmagában nem alkalmazható. Szükséges egy a döntéseket felülbíráló, magasabb prioritású
szabályrendszer alkalmazása. A neurális módszerhez is alkalmazhatjuk az utolsó lépés
eltárolását.
A hullám-továbbterjesztéses algoritmus esetében a biztos célmegtalálást az az előfeltétel
biztosítja, hogy előre ismernünk kell az egész környezetet. Ez egy kamera segítségével
megoldható lenne. Bizonyos képfeldolgozási eljárások után egy jól alkalmazható térképet
kapva és azon lefuttatva az algoritmust, biztos, hogy megtalálható a célhoz vezető út, ha az
létezik [VZ21].
Mivel az EXPLORATORES a feltételek miatt nem használhatja ezt az algoritmust, de
ismeretlen munkakörnyezetben is célba kell juttatni a robotot, ezért módosítottuk a módszert.
Ennek hatékonysága ugyan nem érheti el az eredetiét – mivel nem mindig a legrövidebb utat
találja meg –, de mivel lehetséges útvonalat bármely alkalommal képes generálni, ha a cél
egyébként elérhető, ezért jól alkalmazható a gyakorlatban.
A 4.2. táblázat a vizsgált módszerek jellemzőit foglalja össze.
Módszer
(algoritmus)
szabályalapú

Környezeti
feltétel
ismeretlen

neurális hálós

ismeretlen

tapasztalatgyűjtő

ismeretlen

hullámtovábbterjesztéses

ismert

módosított hullámtovábbterjesztéses
gráfbejáráson alapuló
képfeldolgozás alapú

ismeretlen

Előny (e) /hátrány (h)
e: mikrovezérlőben
megvalósítható => autonómia,
h: minden esetre fel kell készülni;
nem mindig talál utat; kis
hatékonyság
e: nem kell minden esetet számba
venni,
h: tanítás eredményét tesztelni
kell; nem mindig talál utat
e: megismert környezetben
hatékony lehet,
h: nem mindig talál megoldást
e: ha van megoldás, megtalálja a
legrövidebb utat,
h: nagy memóriaigény

Fejlesztő javaslat,
megjegyzés
utolsó lépés tárolásával
javítható

utolsó lépés tárolásával
javítható
saját módszer
továbbfejlesztés: számítási
szempontból növelt
hatékonyság nyolcas
szomszédság esetén
saját eredmény

e: megtalálja a megoldást,
h: nem globálisan optimális
ismert
h: jelentős számítási igény
ismeretlen
e: valósidejű működés,
h: fényviszonyokra érzékeny;
lokális technika
4.2. táblázat A vizsgált pályatervező módszerek
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saját eredmény

4.2 Módszer a robotnavigációnál alkalmazható akadálydetektálásra
strukturális megvilágítást alkalmazó képfeldolgozás használatával
4.2.1 Strukturális megvilágítást és más szenzorokat integráló térképkészítés
E részfeladatban célunk szintén az akadályok detektálása és térképezése volt, de a foglaltsági
hálós reprezentáció hátrányainak (nagy memóriaigény miatt csak relatíve kis munkatér,
lokális környezet kezelhető vele hatékonyan) kiküszöbölése érdekében más megközelítést
vizsgáltunk. Olyan gépi látást is alkalmazó és jelentős előfeldolgozást végző rendszert (4.10.
ábra) akartunk létrehozni, mely többfajta beviteli eszközt támogat [122], és az ezen
eszközökből nyert információt tömörítéssel hatékonyan dolgozza fel a térképezés számára.
Minden egyes modul zárt egészet alkot, így ezek könnyen cserélhetők, vagy felhasználhatók
más alkalmazásokban. Az implementált rendszert saját készítésű, strukturált fényen alapuló
szenzor adataival, valamint egy ultrahangos szenzorral vizsgáltuk és teszteltük, hogy létre
tudunk-e hozni egy vektorizált, lehetőleg minimális élszámú poligonnal leírható, de a
valóságot jól közelítő térképet. Ezzel a poligontérképpel navigációs alkalmazások gyorsan és
hatékonyan dolgozhatnak.
4.2.1.1 Lézerszenzor
A lézerszenzor egy saját tervezésű távolságmérő eszköz. A mérés a strukturált megvilágítás
elvén alapszik. A lézersugarat vízszintes irányban térítjük el, hogy egy szakaszként jelenjen
meg, majd a mért tárgyról visszaérkező sugarat egy másik szögből vizsgálva, a szakasz
deformálódásaiból következtetünk a tárgy távolságára és alakjára. Szenzorunk korábbi
verziója egy üvegrúd segítségével állította elő a kivetítendő mintát (4.11. ábra),
továbbfejlesztésünk eredményeképpen a lézerszenzor kisebb teljesítményű diódával is
pontosabb mérésére alkalmas.

4.10. ábra A térképkészítő rendszer moduljainak kapcsolata

Szenzorunk két főbb egységből tevődik össze: egy vetítő- és vezérlőegység és egy érzékelő
egység. Ezen kialakítás előnye, hogy a két egység nincsen szoros összeköttetésben, a
vetítőegységet külön is elhelyezhetjük az érzékelőtől, továbbá a kívánt pontosság eléréséhez
elegendő az érzékelő egység cseréje. A vetítőegyég feladata a lézersugár előállítása és
megfelelő helyre pozicionálása. Ezt a feladatot több részegység együttes munkája valósítja
meg.
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4.11. ábra Strukturált fény kivetítése és megtörésének detektálási elve, első verzió [VZ20]

A méréshez használt fényt egy lézerdióda szolgáltatja. A dióda meghajtó áramköre
gondoskodik a megfelelő áramellátásról. A lézer vetítőegység feladata a lézersugarat és a
lézersugárból lézercsíkot előállítani. A forrásként alkalmazott egység egy kis teljesítményű II.
osztályú lézerdióda. A dióda „meghajtása” folytonos, ami pontos képalkotást eredményez.
A lézerdióda fényét az optika párhuzamosítja, és kiszűri a toleranciánál jobban divergáló
sugarakat.
A lézersugarat egy forgó hatszögletű tükörre vetítjük, ami egy nyíláson keresztül a céltárgyra
irányítja azt (4.12. ábra). A forgásnak és a hat tükröző felületnek köszönhetően egy
körülfordulás során hatszor fut végig a sugár a tárgyon, így már kis fordulaton is
folyamatosnak tűnik a kivetített csík. A tükör forgásának sebességét, az optika üzemmódját és
a különböző időzítési feladatokat a vezérlőáramkör látja el. Ez az egység felelős a PC-vel való
kommunikációért is a soros porton keresztül.
Az érzékelő egység egy CCD kamerából és a hozzá tartozó optikából áll, amely különálló
modult képez a komplex szenzoron belül. Az egység feladata a mért tárgyról visszaverődött
fény érzékelése. A műszer pontossága gyakorlatilag ezen egység felbontóképességétől függ.

4.12. ábra (balra) A lézerszenzor központi része a forgó hatszögletű tükörrel és (jobbra) a kivetített minta [VZ15]

4.2.1.2 A szenzor működése
A vetítő által kibocsátott lézersugár a megfigyelt testre vetül, majd arról az érzékelő egységbe
érkezik. A strukturált megvilágítás módszere szerint a minta torzulásából következtetünk a
tárgy távolságára és alakjára. Kalibrálás után egy adott célpontról visszaverődő csíkdarab
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helyzetéből a tárgypont távolsága egyértelműen meghatározható. A mérési módszert
szemlélteti a 4.13. ábra. Az ábrán d jelöli a fókusztávolságot (a CCD és a fókuszpont
távolsága), z a tárgy fókuszponttól mért távolságát, h a lézercsík tényleges magasságát, h’ a
kameraképen érzékelhető magasságot és hmax a maximális magasságot. Hasonló
háromszögekből:
d / h’ = z / h,

(4.1)

amiből a kamera dőlésszögét (α) figyelembe véve kapjuk, hogy
z=

d h max
.
h + d tgα
'

(4.2)

4.13. ábra Strukturált megvilágításos mérés

4.2.1.3 Szenzoradatok feldolgozása
Vektorizáló rendszer
A rendszer megvalósításakor fontosnak tartottuk a bejövő adatok előfeldolgozását. Ennek
szükségessége nyilvánvaló, ha figyelembe vesszük a szenzorok által kibocsátott nagy
adatmennyiséget. Olyan módszert kellett választanunk, mely jelentősen redukálja a bejövő
adatok számát, ugyanakkor csak kis mértékben veszteséges. Megoldásként egy kétlépéses
vektorizáló eljárást alkalmaztunk. Mivel egy síkmetszetet egy egyszerű távolságfüggvény ír
le, ezért egy egyszerű, Gauss-approximáción alapuló módszert implementáltunk. A kivetített
minta mint függvény pontjain folyamatosan végighaladva egy regressziós egyenest
számolunk. Amennyiben a következő pont és az egyenes távolsága meghaladja a
toleranciaértéket, úgy egy új szakasz építésébe kezdünk. Az eredmény a függvény
szakaszokkal való közelítése.
A feldolgozandó adatmennyiséget a fenti vektorizálás drasztikusan csökkenti, és még mindig
kellően pontosan írja le a vizsgált tárgyat. A módszer nem síklapokkal határolt felületek
esetén több kis szakasszal közelít. A szakaszok számuk, illetve hosszuk szempontjából tovább
optimalizálhatók a [VZ4] cikkben ismertetett módszerrel, vagy a felületfüggvények elsőfokú
kifejezések helyett magasabb fokszámú kifejezésekkel (pl. spline-okkal) történő közelítésével,
de jelen feladat ezt a lépést nem igényli.
Az integrátorrendszer
Az integrátorrendszer kettős feladatot lát el. Egyfelől egy mérés eredményét építi be a
térképbe. Másfelől a térkép már meglévő részei alapján korrigálja a szenzort hordozó rendszer
pontatlan beállásából adódó kisebb eltéréseket. Amikor egy poligonokkal leírt mérés
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megérkezik, az integrátorrendszer közös pontokat keres a már meglévő térkép és a mérés
pontjai között. Ha talál ilyeneket, úgy megpróbálja az azonos síkokat fedésbe hozni, és ezzel
korrigálni a szenzort hordozó rendszer beállási pontatlanságait. Utolsó lépésben a már fent
ismertetett módszerrel egyesíti az egy síkot alkotó lapokat. Az eredmény, hogy a mérés által
adott poligonsorozat beolvad a térképbe, vagyis a térképet a lehető legkevesebb számú
poligon írja le.
Megjelenítő réteg
A megjelenítő réteg feladata a mért és feldolgozott adatok kirajzolása a képernyőre. A 3
dimenziós megjelenítés miatt az OpenGL könyvtárcsomagot választottuk grafikus
interfészként. A megjelenítő felület a mért adatokat az Integrátor modultól kapja. Ezek az
adatok koordináták és vektorok melyek a vektorizálás során keletkeztek.
4.2.1.4 A térképkészítő rendszerrel elért eredmények
A teszteléshez használt objektumok különböző színű hasábok voltak. A hardver tesztelésekor
elsődleges feladatnak azt láttuk, hogy a lézercsíkot megfelelően tudjuk izolálni a képen.
Különböző méréseink alapján a csík detektálását nagyban nehezíti, ha a mért tárgy színében
vörös található. Ilyenkor segít, ha két képet készítünk egymás után, az egyiket lézer nélkül, a
másikat lézerrel. A szoftveralgoritmusok tesztelését két részre bontottuk. Elsőként az
absztrakt szenzor objektumból származtatott szenzoremulátorral végeztünk teszteket ideális
környezetben, pontos adatokkal. Nem sík oldalakból álló testek mérésénél a mérés
finomságának helyes megválasztása esetén is kielégítő eredményeket értünk el. Majd a
lézerszenzorral vizsgáltunk akadályokat (4.14. ábra). A valós mérések eredményeinek
ellenőrzése érdekében a vektorizált térképet és az alkalmazás nélkül készített felvételeket
hasonlítottuk össze. Az eltérések nagysága nem volt 2 pixelnél nagyobb, ami
akadálydetektálásnál elfogadható.

4.14. ábra A rendszer felhasználói felülete. (lent) Inputkép lézermintával és nélküle; (fent) simított kép és a
vektorizálás eredménye (elforgatva)
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Másik vizsgált probléma a szenzorok kompatibilitása volt. A lézerszenzor mellett ultrahangos
távolságmérő szenzort alkalmaztunk (Ultrasonic Owl scanner-sonar, Milford Instruments)
[VZ13], amelyhez szintén készítettünk interfészt és beintegráltuk a rendszerünkbe. Mivel az
ultrahangos rendszer pontatlansága nagyobb volt, így még szoftveres kompenzáció mellett is
erős torzulások, részben irreális távolságadatok jöttek elő, melyeket rendszerünk csak részben
tudott integrálni (4.15. ábra).
Elmondható, hogy sikerült olyan szoftverkörnyezetet kialakítani, amely rendelkezik egy
egységesített szenzorinterfésszel és így akár több távolságérzékelő kezelésére alkalmas
komplex térképező rendszer alakítható ki belőle. A programhoz készített lézeres távolságmérő
sebessége és pontossága is megfelelő, komplex alakzatok azonosítására és így térképezésre
használható.

4.15. ábra (balra) Az integrált ultrahangos szenzor és (jobbra) az általa készített térkép.

Összefoglalásként áttekintem e fejezet eredményeit. A mobil robot munkakörnyezetébe
kerülő akadályok elkerülése alapfeladat a navigáció során. A robotot körülvevő teret
szenzorok segítségével lehet detektálni. A feltérképezett környezetben akadály-elkerülési
stratégiák, pályatervezési módszerek segítségével juthatunk a célpontba. E fejezetben
alacsony költségű szenzorral vagy szenzorrendszerrel, és kisebb számítási igénnyel
felépíthető lokális jellegű térképen működő stratégiákat, módszereket ismertettem [VZ23].
A kifejlesztett EXPLORATORES robotrendszerünkben [VZ22], [VZ24] tárgyreflexiós
szenzorcsoporttal alkotott térképek esetén foglaltsági hálós reprezentáció alkalmazásával
összehasonlítottam szabályrendszer alapú, neurális hálózattal támogatott, tanulásra képes,
potenciálmezővel kalkuláló és gráfbejáráson alapuló pályatervezési módszereket. Rámutattam
az egyes technikák használhatóságára, előnyős és részben a reprezentációból adódó, a nagy
memóriaigényű megvalósításból adódó hátrányos oldalaira. A hullám-továbbterjesztéses
módszernek olyan továbbfejlesztését adtam meg, amely előre nem ismert környezetben is
megoldást szolgáltat [VZ23]. Olyan képfeldolgozó eljárásgyűjteményt fejlesztettem ki, amely
négylábú robot hasára szerelt körbelátó kamera képének vizsgálatából valós időben detektálta
a lábak lokális környezetét és így lehetővé teszi az ütközésmentes, biztonságos mozgatást
[VZ19], [VZ20].
Vizsgáltam a térképbeillesztés más megközelítését is. Bemutattam az akadályok
detektálásának és reprezentálásának egy tömörebb, vektoros reprezentációját. Az általános
célú megvalósítást [VZ15], amely akár több szenzor adatainak fúzióját is képes kezelni, és
saját fejlesztésű, strukturális megvilágítást alkalmazó lézerszenzorral, ultrahangos érzékelővel
is [VZ13] eredményesen teszteltem.
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5 Mobil robotok kültéri navigációjával kapcsolatos eredmények
A látásalapú technikákat kültéri környezetben célszerű más szenzorok használatával
kombinálni. Ha a GPS segítségével történő durva lokalizációt ismert környezetben
kiegészítjük körbelátó módszerekkel, akkor a PAL-képen megjelenő jellemző pontok
segítségével a mobil robot helyzete tovább pontosítható, orientációja pedig egyszerűen
meghatározható.
A szűkebb terület elemzése mellett a munkatér nagyobb reprezentációja is elengedhetetlen.
Amennyiben a robotra úgy helyezzük el a kamerát, hogy a PAL-kép magát a szerkezetet és a
környezet nagyobb részét is megjeleníti, lehetőség nyílik a lokális, horizont alatti szűkebb
terület (belső gyűrű rész) és az e fölötti távolabbi környezet (külső gyűrű) eltérő jellegű
elemzésére. A felülnézeti képhez hasonlóvá transzformálás az akadály-elkerülés mellett
„hagyományos jellegű térkép” készítését is biztosíthatja, ha a robot haladása során az egymás
utáni képek sorozatát egy térképbe olvasztjuk össze. A külső gyűrű panorámikus képpé
transzformálása, kiterítése hagyományos lokalizációs lehetőséget megnövelt hatékonysággal
biztosít, hiszen az eltárolt képrészek megjelenés alapú helyzet- és orientációazonosítást
biztosíthatnak. A témakör részleteit a következő szempontok szerint vizsgáltuk:
•
•
•

Mobil robot kültéri durva lokalizációja GPS jelek feldolgozásával [VZ14], [VZ16],
[VZ17]
Lokalizáció pontosítása ismert környezetben gépi látással [VZ12]
Térképkészítés és navigáció körbelátó képsorozat használatával [VZ2], [VZ6], [VZ9].

5.1 Mobil robot kültéri durva lokalizációjára GPS használatával
E részterületen azt vizsgáltuk, hogy OEM GPS-szel, azaz a beszerzett szenzoregységekhez
általunk kifejlesztett saját szoftver használatával mennyire pontosan lehet kültéri
környezetben meghatározni a szenzor és így a robot helyzetét. A tesztelések során kipróbáltuk
és összehasonlítottunk különböző GPS vevőket mobil roboton való alkalmazhatóság és
pontosság szempontjából. Az elkészített navigációs szoftver működését nemcsak robottal,
hanem gépkocsi használatával is teszteltük. Ellenőriztük, hogy milyen műhold jellemzők
(láthatóak száma, jelerősség) és milyen jelszűrés esetén biztosít a program stabil lokalizációt.
Teszteltük a műholdas helymeghatározást mind statikus, álló, mind dinamikus, mozgó
körülmények között. A statikus analízis során 24 órás ciklusokban többször ellenőriztük a
helyben rögzített szenzor adatait. Vizsgálat tárgya volt az is, hogy milyen beállítások mellett
generál megbízható navigációs vezérlőjelet a programunk az útvonaltervező egység felé
[VZ14].

5.1.1 A GPS rendszer
A GPS (Global Positioning System) műholdas helymeghatározást szolgáló rendszer [116].
A ma elterjedt GPS-vevők leginkább az 1993-ban készült és 24 műholdat tartalmazó amerikai
műholdhálózat használatára készültek. A műholdak pályáját úgy alakították ki, hogy a Föld
bármely pontján, bármely időpillanatban egyszerre legalább 4 műhold „látható” legyen, azaz a
jeleit venni lehessen. Amennyiben több is elérhető, az megnöveli a mérési pontosságot. Az
azonban, hogy hány műhold jelét (és főképp milyen minőségben) vagyunk képesek venni,
nagy mértékben függ a vevőt körülvevő környezettől és az időjárástól. A rendszer a térbeli
ívmetszés elvén működik. Ehhez három ismert pontra van szükség a térbeli koordinátarendszerben, amelyek a GPS műholdak pozíciója és ezt az információt az általuk küldött
jelsorozatban közlik a szenzorunkkal. Az ismeretlen helyzetű P pont a Föld felszínén, vagy
annak közelében helyezkedik el. Egy adott pillanatban a pont helyzetét három gömb
metszéspontjaként kaphatjuk. Ha négy műhold távolságát ismerjük, akkor már
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háromdimenziós koordinátákat is meg tudunk határozni, a gyakorlatban ez a harmadik
dimenzió a vevő tengerszinthez viszonyított magasságát jelenti. A vevő és a műhold közti
távolság időmérésre visszavezetve kerül meghatározásra. A műholdak óráinak
szinkronizálását, a pályaadatok kiértékelését és korrigálását, a műholdak vezérlését földi
állomások végzik.
A pozícionálás pontosságát rontó tényezők [116]:
•
•
•
•
•
•
•

Óra pontatlansága, ami főleg a vevőben lehet jelentős, de előfordulhat a műholdban is
A műhold pontatlan adatot közöl a helyzetéről
Az ionoszféra okozta késés, a Földtől 500–1000 km magasságban lévő, a napsugárzás
által ionizált gázok csökkentik a jel terjedési sebességét
A troposzféra okozta késés szintén a jel terjedését okozó tényező, melyet a légköri
viszonyok (időjárás) befolyásolnak
Visszaverődő jelek által okozott torzulás, nagyobb felületek környezetében előforduló
zavaró hatás
A vevőkészülék elektronikai paraméterei által okozott pontatlanság, pl. hőmérsékleti
driftek, nem kellőképp stabil tápfeszültség, csatornák közti áthallások
A műholdak geometriai elhelyezkedése, ezt a pontatlanságot okozó tényezőt DOP
(Dilution of Precision)-vel jelölik, minél kisebb az értéke annál pontosabb lehet a
mérésünk.

A jelek másodpercenként úgynevezett mondatok formájában érkeznek. Az alábbiakban
néhány, az NMEA-0183 v2.01 szabványnak megfelelő kimeneti mondatot mutatunk be [117]:
•
•
•
•

GGA: fix pozícióadatok
GSA: DOP és a látott műholdak száma
GSV: a látott műholdak adatai
RMC: pozíció- és mozgásadatok.

Az NMEA-0183 mondatok általános felépítése a következő:
“ $ ” Mondat kezdete (0x24)
<címmező> Beszélőazonosító és mondatformázó
[“,”<adatmező>]
Nulla vagy több adatmező
...
[“,”<adatmező>]
[“*”<ellenőrzőösszeg-mező>]
Opcionális ellenőrzőösszeg-mező
<CR><LF> Mondat vége határoló jel (0x0D0A).

5.1.2 GPS vevők pontosságának vizsgálata
Annak érdekében, hogy melyik GPS vevőt lehet majd hatékonyan alkalmazni robot
lokalizációhoz, vizsgáltuk az egyes szenzorok által szolgáltatott szélességi és hosszúsági
adatok várható értékét és szórását. Ezen értékek összehasonlításából következtethetünk a
készülékek pontosságára [103]. Az elkészített szoftverrendszer mind a soros portra kapcsolt
GPS vevők jeleit képes folyamatosan beolvasni, mind korábban eltárolt fájlok adatait képes
feldolgozni és megjeleníteni (5.1. ábra). A program folyamatosan prezentálja a mért értékeket
(NMEA mondatok, szélességi, hosszúsági adatok, pontossági paraméterek) és a számított
várható értéket, valamint a szórásnégyzetet. A szenzorok minőségét a számított értékek
alapján hasonlítottuk össze.
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5.1. ábra Navigációs rendszer tesztelésére kifejlesztett rendszer [VZ17]

5.1.3 GPS alkalmazása lokalizációhoz
A rendszer navigációs programrésze külön szálban kérdezi le a GPS szenzortól az RS232
porton érkező adatokat, és folyamatosan tölt egy belső puffert. Eközben a fő szál állítható
időközönként végigkeresi a puffert a megfelelő NMEA adatok fellelése érdekében. Ezekből
kiválogatva a szükséges adatokat, azt feldolgozva elhelyez egy jelet a térképen: előzetes
kalibráció után a navigációs térképet automatikusan a megfelelő helyre pozícionálja, illetve
ezen megkeresi a célkoordinátákba vivő utat. Ezt is egy külön szál végzi, így a grafikus
felhasználói felület nem gátolja az üzenet feldolgozását és frissítését. Az út megtalálása esetén
irányt javasol, amely felé haladva elérjük a célpontot. A programból nyomon követhető, hogy
a vevő hány műholddal áll kapcsolatban, és az egyes műholdaknak mi a pozíciója és mekkora
az általuk sugárzott jel erőssége. A helyzetkoordináták megbízhatósága nagymértékben függ
attól, hogy hány műhold adatából történik a meghatározásuk. A feldolgozott jelek mozgó
ablakú szűrőkkel pontosíthatók különböző, a felhasználó által beállítható szempontok alapján.
Az 5.2. ábrán látható teszt lassan haladó gépkocsival készült. A pontok az aktuális pozíciót,
illetve a már bejárt mérési helyeket jelölik a programból mentett képen. A kereszt az elérendő
cél. A mért koordináták megfelelő pontosságúak a navigáció megvalósításához, az időnként
ugró változások medián szűrő bekapcsolásával redukálhatók.
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5.2. ábra Navigációs rendszer tesztelése gépkocsival [VZ17]

Az 5.3. ábrán egy nagyobb környezetben készült teszt figyelhető meg. Az útvonalat figyelve,
észrevehetőek azok az útszakaszok, ahol a gépkocsival lassítani kellett (kanyar,
elsőbbségadás). Az úttól való kis eltéréseket a magas épületek okozzák, ezek zavarják a
műholdjeleket.

5.3. ábra Elkészített GPS alapú rendszer tesztelési eredménye [VZ14], [VZ17]

A következő teszt (5.4. ábra és A.2. melléklet) már egy kisebb környezetben készült, a BMF
udvarán irányítottuk végig a sajátfejlesztésű FOBOT lépegető robotot, lassú folyamatos
mozgással. A sportpálya kezdőköréből indulva, át a kapu alatt, majd el az oszlopig. Az
oszlopnál megállva, sűrűbb a jel, ahogy az a képen is látható. A mérés átlagos pontossága
kedvező viszonyok között hozzávetőlegesen 2m volt, ugyanakkor kedvezőtlen körülmények
között ennek többszörösére is megnövekedett.

BMF sportpálya és udvar

5.4. ábra Navigációs rendszer tesztelése robottal [VZ17]
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Tapasztalataink alapján a GPS pontosságát igen erősen befolyásolják a környezetben található
magasabb épületek, illetve az időjárás, főképp a felhőzet. Mivel az egész navigáció azon
alapszik, hogy a robot tudja, hogy adott pillanatban pontosan hol van, és merrefelé néz, igen
fontos a kalibrációs folyamat. Ha a térkép kalibrációs pontjait kedvezőtlen körülmények
között, pontatlanul vesszük fel, akkor a térképpont–világkoordináta hozzárendelés pontossága
csökken. Ezután a hiba egy konstans hibavektorként minden navigációs kísérlet
eredményében megjelenik. Mindazonáltal, a megfelelő körülmények között a robot
navigációra képes [VZ17]. A lokalizáció további pontosítását ismert környezetben körbelátó
képek használatával érhetjük el.

5.2 Eljárás kidolgozása és megvalósítása mobil robot kültéri
lokalizációjának pontosítására ismert környezetben, körbelátó képek
használatával
Ugyan GPS segítségével megfelelő helymeghatározást lehet végezni, de az adatok nem
stabilak és számos esetben igény van nagyobb pontosságra. Ismert környezetben ezt úgy is
elérhetjük, hogy körbelátó kamerát rögzítünk a mobil robotra, a vett képeken a térjellemzőket
követjük, és ezek helyzetéből határozzuk meg a robot pontosabb lokalizációját [VZ12].
A rendszer egyes részeit mutatom be a következőkben. Taglalom a jellemző pontok
kiválasztását, majd a képpontok mozgásáról lesz szó: azt vizsgálom, hogy miként lehet
hatékonyan meghatározni a jellemző pontok elmozdulását az optikai folyamok ismeretében.
Majd a lokalizáció pontosítására vonatkozó kísérletet ismertetem.

5.2.1 Jellemzőkiválasztás
A követési eljárásban [97] tekintjük a megfelelően kiválasztott, követni szánt u pontot az I
képen, és keressük hozzá a v pozíciójú pontot a másik J képen. Ebben a részben azt mondjuk
meg, hogy mit jelent az első lépésben u meghatározása az I képen. Ezt a lépést
jellemzőkiválasztásnak nevezik. A követés központi lépése az optikai folyam vektor
kiszámítása. Ennél a lépésnél a térbeli gradiens mátrixból képzett G mátrixról (2.2.1.3.)
elvárjuk, hogy invertálható legyen, vagy más szóval G kisebbik sajátértékének is elég
nagynak kell lennie (egy küszöbnél nagyobbnak). Ez jól jellemzi azt a pixelt, amit követni
szeretnénk. Ezért a kiválasztás menete a következő [128]:
1. Számítsuk ki a G mátrixot és ennek kisebbik λm sajátértékét az I kép minden pixeléhez.
2. Legyen λmax a λm értékeknek maximuma a teljes képen.
3. Tekintsük azokat a pixeleket, amelyeknek a λm értéke nagyobb, mint a λmax érték bizonyos
százaléka. Ez az érték például 10% lehet.
4. A megmaradt pixelekből tartsuk meg azokat, amelyeknek egy lokális környezetben a
legnagyobb az értékük (egy pixelt megtartunk, ha a λm értéke nagyobb, mint bármelyik
másik pixel értéke egy adott kis, például 3×3 méretű környezetében).
5. Végül csak azokat a pixeleket tartsuk meg, ahol a minimális távolság nagyobb, mint egy
adott küszöbérték, például 5, vagy 10 pixel.
Ezen eljárás után a megmaradt pixelek általában jól követhetők, ezek azok a kiválasztott
jellemző pontok (5.5. ábra), amik aztán a követő módszer inputjául szolgálnak.
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5.5. ábra Jól követhető jellemező pontok kiválasztása labor környezetben [VZ12]

5.2.2 Piramistechnikával bővített Lucas–Kanade-féle jellemzőkövetés
Az optikai folyam egyenlet (2.2.1) megoldására több módszert fejlesztettek ki, amelyek közül
most röviden a Lucas–Kanade jellemzőkövetés piramisos megvalósítása kerül bemutatásra a
[97] alapján. Legyen I és J két 2D szürkeárnyalatú kép. Ekkor az I(x) = I(x, y) és J(x) = J(x, y)
mennyiségek a két kép szürkeintenzitási értékei az x = [x y]T pontban, ahol x és y egy
általános x képpont két koordinátája. Az I képre mint első képre, a J képre mint második
képre fogunk hivatkozni.
Tételezzünk fel egy u = [ux uy]T pontot az I első képen. A jellemzőkövetés célja, hogy
megtaláljuk azt a pozíciót a J(v) második képen, amelyre v = u + d = [ux +dx uy +dy]T, azaz
I(u) és J(v) „hasonlóak". A d = [dx dy]T vektor az elmozdulás az u pontban, amit gyakran
neveznek optikai folyamnak is az u pontnál17. Alapvető, hogy meghatározzuk a hasonlóságot
2D szomszédsági értelemben. Legyen ωx és ωy két pozitív egész, amely meghatározza u körül
az un. integrációs ablak fél méretét. A d képelem elmozdulást úgy definiáljuk, hogy az egy
vektor, mely minimalizálja az ε függvényt az alábbiak szerint:

ε (d) = ε (d x , d y ) =

u y +ω y

u x +ω x

∑ω ∑ω[( I ( x, y ) − J ( x + d , y + d ))]

x =u x −

x

y =u y −

x

y

2

.

(5.1)

y

A probléma megoldása érdekében a klasszikus Lucas–Kanade-algoritmus piramisos
implementálását használjuk fel. A Lucas–Kanade iteratív optikai folyam számítási módszer
megfelelő lokális követési pontosságot eredményez. Az algoritmust pszeudókód formájában
összegezve mutatjuk be.
Cél: az I kép egy u pontjához találjuk meg a neki megfelelő v helyzetű pontot a J képen.
Készítsük el a I és J képpiramisos reprezentációit (az L felső index a piramis szintjére utal):

{I L }L =0,...,Lm és {J L }L =0,...,Lm .

(5.2)

Inicializáljuk a piramisokat a következőkkel:

[

g Lm = g xLm g yLm

17

] = [0 0] .
T

T

(5.3)

Gépi látás témakörben – nem konzekvensen – a képelem egymás utáni képek közötti elmozdulását, illetve a
képelem sebességét is optikai folyamnak nevezik.
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Futtassunk ciklust a legmagasabb szinttől (L = Lm) a legalacsonyabbig (L = 0):
Az u pont helye az IL képen: uL = [ux uy]T = u/2L.
Közelítsük IL x szerinti deriváltját a következő differenciával:
Ix(x, y) = (IL(x + 1, y) – IL(x – 1, y))/2,
majd közelítsük IL y szerinti deriváltját a következő differenciával:
Iy(x, y) = (IL(x, y + 1) – IL(x, y – 1))/2.

(5.4)
(5.5)

A térbeli gradiens mátrixból képezzük a G kettős összeget (lásd a 2.2.1 pontot):
p y +ω y
p x +ω x
⎡
I x2 ( x, y )
I x ( x, y ) I y ( x, y ) ⎤
G= ∑
(5.6)
⎢
⎥.
∑
2
I
(
x
,
y
)
I
(
x
,
y
)
I
(
x
,
y
)
x = p x −ω x y = p y −ω y ⎢
⎥
x
y
y
⎣
⎦
0

Inicializáljuk az iteratív Lucas–Kanade-módszer szerint: v = [0 0]T .
k

Iteráljuk a következőket, k = 1-től K határig (vagy amíg || η || < pontossági küszöb):
A képkülönbség:
δI k ( x, y ) = I L ( x, y ) − J L ( x + g xl + vxk −1 , y + g ly + v yk −1 ) .
(5.7)
A képeltérés vektora:

bk =

p x +ω x

∑

x = p x −ω x

⎡δI k ( x, y ) I x ( x, y ) ⎤
⎥.
∑ ⎢
y = p y −ω y ⎣δI k ( x, y ) I y ( x, y ) ⎦
p y +ω y

(5.8)

A Lucas–Kanade optikai folyam:
k

η = G −1 b k .

(5.9)

A következő iterációhoz az előkészítés:
k

ν =ν

k −1

+η

k

(5.10)

a k-ra vonatkozó ciklus itt lezárul.
Az adott L szint végső optikai folyama:
k

dL = ν .

A következő (L – 1) szinthez az érték:

[

]

T

(5.11)

[

g L −1 = g xL −1 g yL −1 = 2 g L + d L

]

(5.12)

Az L piramisszintekre vonatkozó ciklus itt fejeződik be.
A végső optikai folyam vektor:
d = g0 + d0.

(5.13)

Tehát az I kép u pontjának megfelelő pont helyzete a J képen a
v=u+d

(5.14)

vektorral jellemezhető.

5.2.3 A vizsgálatokhoz használt guruló mobil robot és a lokalizáció
A CCExplorernek nevezett projektünk [VZ12], [VZ18] célja egy olyan modellautó alapú
kerekes robot (5.6. ábra) megtervezése és megépítése volt, melyet rádió távirányítással külső
számítógép vezérel és navigál. A modellautó csak a szenzorokat, az energiaforrást és a rádiós
kommunikációhoz szükséges adó/vevő egységeket hordozza. A kültéri makrokörnyezetben a
navigáció a Globális Helymeghatározó Rendszerre (GPS) épül, amely adatokat PAL kamerás
adatok segítségével pontosítunk, míg a mikrokörnyezetben az akadályokat és a robot előtti
környezetet egy másik kamera vizsgálja (3.7. ábra).
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5.6. ábra CCExplorer mobil robot [VZ18]

A lokalizációs részfeladatban a robot helyzetét a navigáció során ismert környezetben
készített képek analíziséből és GPS készülék által szolgáltatott adatok együttes
felhasználásával határoztuk meg. Mind a kép, mind a GPS jel rádiócsatornán kerül átjátszásra
a feldolgozó számítógép TV tuner kártyájához. A robot durva helyzetét a GPS szenzor
szolgáltatta, amely helyzetet nemcsak egyszerűen pontosítunk az alábbiakban bemutatott
módon, hanem a robot orientációja is ismertté vált. Mivel a PAL-optikás kamera függőleges
optikai tengellyel felfelé nézve került a robotra, ezért a környezetében lévő ismert
elhelyezkedésű pontokat a képfeldolgozó rendszer (5.8. ábra) követte az előző szakaszokban
leírt módszerekkel – az 5.9. ábra szerinti feldolgozás menettel –, és a 3.3.1. pontban említett
háromszögeléses technika [118] felhasználásával határozta meg a program a robot helyét. Az
orientáció az ismert környezetben elhelyezkedő jellemző pontok képéből mint
irányvektorokból a gyűrűs kép kiértékelésével azonnal származtatható. Így sikerült a robot
pontosabb helyzetének meghatározásán kívül az orientációjáról is információt szerezni.

5.7. ábra CCExplorer rendszer részeinek kapcsolata [VZ18]

Első lépésben az operátor megadta, hogy mely kisebb régiókban próbáljon a program jól
követhető jellemzőket találni. Ezekben a régiókban a kontrasztnak megfelelően nagynak kell
lennie, és az intenzitásnak erőteljesen kell megváltoznia: például kültéri navigáció esetében, a
tetők sarokpontjainak ismert térbeli koordinátáit használtuk, míg laborbeli mozgáskor szoba-,
ajtó-, és képsarkok szolgáltak útjelzőként.
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5.8. ábra (balra) BMF-NIK belső udvaráról PAL optikával készített felvétel és (jobbra) a PAL-képet feldolgozó
programrész

Az elkészített rendszert a BMF régi telephelyének sportpályáján (40×58 m) teszteltük (5.9.
ábra és A.3. melléklet), amit olyan épületek vettek körbe, melyekről részletes épülettervek
álltak rendelkezésünkre. Így számos útjelző valós térbeli adatait használhattuk a kísérletek
során. A GPS készülék által szolgáltatott geográfiai adatok szélsőséges esetben 5–15 m
pontosságúak voltak az időjárási körülmények és a DOP (dilution of precision) jellemzők
aktuális állapotának függvényében, kedvező viszonyok között pedig átlagosan valamivel több,
mint 2 méter volt az eltérés. Ha az operátor három vagy több ismert útjelzőt mint jól
követendő pontot megadott, akkor háromszögelés használatával a lokalizáció az előző
értékeknek kevesebb, mint felére volt javítható annak függvényében, hogy a robot éppen
milyen relatív helyzetet foglalt el az ismert pontokhoz képest.
Belső környezetben a GPS természetesen nem használható. A PAL alapú képfeldolgozó
rendszer lokalizációs képességeit azonban laborban (4×7,8 m) és folyosón (3,4×13 m) is
teszteltük. A helyzet-meghatározás átlagos hibája ebben az esetben kisebb volt, mint 0,6 m.

5.9. ábra A lokalizáció főbb lépései és a tesztkörnyezet (a BMF korábbi telephelyének sportpályája) vázlata
[VZ12]

5.3 Topológiai és felülnézeti térképek létrehozására kidolgozott eljárás
mobil robotok navigálásához
A feladat egy olyan PAL-optikával felszerelt mobil robot megtervezése és kivitelezése, amely
autonóm navigációra képes [VZ9]. Autonómián olyan feladatok önálló elvégzésére való
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képességet értünk, mint vonalkövetés, akadálykerülés, és főként önálló helyzet-meghatározás,
térképezés, illetve térkép alapján pálya bejárása. A robot összeállításának alapvető kritériuma
volt, hogy hardver oldalról egyszerű, könnyen reprodukálható komponenseket használjon fel,
ezzel stabil alapot nyújtva a további kutatásokhoz és fejlesztésekhez. Célunk tehát az volt,
hogy a rendszer problémamegoldó képességét elsődlegesen szoftveres úton valósítsuk meg.
Az elkészített berendezés főbb jellegzetessége – a hasonló szerkezetektől eltérően –, hogy az
alapvető vonalkövetési, sávkövetési és objektumkövetési feladatokon túl, egy hibrid
módszerrel, genetikus algoritmussal és hiba-visszaterjesztéses neurális háló segítségével
autonóm módon képes feltérképezni a számára ismeretlen környezetet [VZ2], [VZ6], [VZ7].
Ennek felhasználásával később olyan navigáció is megvalósítható, melynél a robot a térképen
statikus, valamint a beérkezett képen dinamikus akadály-felismerést végezve, képes a
felhasználó által megadott célpozícióba ütközés mentesen eljutni.

5.3.1 A hardverrendszer
Egy mobil robotnak legalább három fő komponense van: mobil robotszerkezet, szenzor és
feldolgozó egység. A bevezetőben vázolt célokat szem előtt tartva, a robot elkészítéséhez e
komponenseket az alábbi módon kiviteleztük. Robotszerkezetként egy RC modellautót
használva nemcsak könnyű és költséghatékony rendszer valósítható meg, hanem egyszerű
átalakíthatóságú, gyors helyzetváltoztató képességgel rendelkező robot készíthető.
A szenzorfunkciót a robot tetejére felfüggesztett, lefele néző, PAL-optikával felszerelt kamera
tölti be. A Panoramic Annular Lens (PAL-optikás) 360°-ban látó kamerával felszerelt robotok
előnye a hagyományos szenzorokkal ellátott robotokkal szemben, hogy egyetlen optikai
érzékelő elegendő a környezet minden irányú feltérképezésére. A PALCOM-rendszer [VZ9]
moduláris felépítésű, az egyes részek közötti kommunikáció az A.4. mellékleten látható. A
robot vezérlése a PAL-optikás kamerán keresztül kap adatot a környezetről. A kameráról
átküldött videojel feldolgozását a számítógép végzi, és az általa nyert információból a
program automatikusan vezérli a robotot. A vezérlés soros portra illesztett távirányítón
keresztül történik.
A projekt hardveres alkotóelemei:
•
•
•
•

távirányítású modellautó
módosított távirányító
kamera (lencsével és PAL-optikával)
PC digitalizáló kártyával.

A modellautó jelentős előnye a precíziós irányíthatóság, azaz a mozgásirány és a sebesség
precíziósan állítható, ezáltal pontos navigációra képes. Terhelés nélkül a végsebessége ~20–
30km/h. Két motorja van, az egyik a meghajtómotor, a másik az első kerekeket mozgató
szervomotor a kanyarodáshoz. Ha az akkumulátor merül, a motorok működése lelassul, a
kanyarodás lassabbá, az előre–hátramozgás nehézkesebbé válik. Az akkumulátor 8 cellás,
melyet szükség esetén pótolni lehet 8 db ceruza akkumulátor soros összekötésével.
A modellautó távirányítója és a PC közötti kommunikáció megvalósításához egy illesztő
áramkör szükséges, melynek segítségével a feldolgozó egység irányítani képes a robotot.
Megoldásként itt is PIC mikrokontrollert használtunk (PIC18F1320). Mivel az eredeti
távirányítót tranzisztorok alkalmazásával építették meg, lehetőség nyílik működésébe
beavatkozni egy ponton. Ez a közös pont a D1, D3 és D2 diódák anódja. Ezt vezérli a Tr1 és
Tr2 tranzisztor. A vezérlőimpulzusok periódusideje 15ms. Az első impulzust a Tr4 tranzisztor
adja, és indítja Tr1 időzítését, amit a távirányító irányvezérlő potenciométere befolyásol. Ha
lejárt az idő, akkor jön a második impulzus, ami a Tr2 tranzisztor időzítését indítja és annak
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lejártát a sebességvezérlő potenciométer befolyásolja. Ha ez az idő is lejárt, akkor jön a
harmadik impulzus. Ezt a periódust kell leutánozni a mikrokontrollerrel.
A PC soros porton keresztül kommunikál a PIC-kel. A soros szabvány (RS232) nem TTL
szintű jeleket határoz meg, ezért szintillesztéshez MAX232 IC-t kell használni. Előnye, hogy
5V-os feszültséggel kell táplálni, hasonlóan a mikrokontrollerhez. A PIC processzor
működéséhez szükséges 5V-ot és a távirányító 9V-ját feszültségstabilizáló IC-k állítják elő.
A roboton vezeték nélküli kamera található, amely 1,2 GHz-en közvetíti a videojelet a
fogadóba, majd a digitalizáló kártyába. A digitalizáló kártya képét dolgozza fel programunk
és ez alapján küld ki vezérlő jelet az átalakított távirányítón keresztül.

5.3.2 A vezérlő programrendszer
A szoftver pipeline felépítésű (5.10. ábra). A digitalizáló kártyáról érkező képfolyam DirectX
segítségével az Input modulba érkezik, mely továbbítja az aktuális képet az előfeldolgozónak
(Filters modul), valamint a PALLibrary modulnak. Az előfeldolgozó a beérkező képen
elvégzi a szükséges transzformációkat, majd továbbadja a már feldolgozott részeredményt a
keretrendszeren keresztül a Döntéshozó modulnak. A PALLibrary a pozíció meghatározása
után felépíti a térképet, és kapcsolatba lép az útkereső modullal, ha szükséges. Az útkereső
kiszámolja a megfelelő, lehetőleg a legrövidebb utat a cél elérése érdekében, és egy haladási
iránynak megfelelő értéket továbbít a döntéstámogató rendszernek. A döntéstámogató a
programjának megfelelően meghozza a szükségesnek ítélt változtatást a robot mozgásában, és
továbbítja azt a navigációs modulnak. A navigációs modul a döntést átalakítja a megfelelő
irányítókód-kombinációra, majd a párhuzamos porton keresztül kiküldi a távirányítónak, így
vezérelve a robotot.

5.10. ábra A PALCOM-rendszer moduljai és kapcsolataik

A kifejlesztett PALLibrary egy döntéstámogató modul PAL-optikás rendszerekhez. Feladata a
beérkező képek alapján a mobil robot lokalizációja, valamint a környezetről térkép felépítése
és karbantartása. A lokalizáció relatív: a felépített térkép kiindulási pontja megegyezik a robot
kiindulási pontjával.
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A beérkező kép először egy kiterítési (Unfolder) előszűrésen megy keresztül, majd a kiterített
kép alapján meghatározásra kerül a robot előző képhez mért elmozdulása, és elfordulása.
Végül a kiterített képen vett hasznos pixelek egy áteresztő (Blender) szűrőn keresztül a
térképre kerülnek. Az egyes almodulok eredményességét két mérőszám jellemzi: az egyik a
modul funkcionális jóságának kvantifikálása, a másik pedig a futási idő.
5.3.2.1 Az optika paramétereinek megállapítása
Az optikából beérkező képen található pixelek jelentős részének a térképezés szempontjából
nincs effektív információtartalma. Alapvetően két ilyen holtteret lehet megkülönböztetni: a
tartóállványok által kitakart területeket, valamint a középpontra nézve körszimmetrikus belső
„vakfolt”, illetve a külső holttér területét. A középpont megállapításáért felelős algoritmus
abból a feltételezésből indul ki, hogy a vakfolt általánosságban a kép közepén helyezkedik el.
Így először veszi a kép középpontját, majd egy küszöb alapú intenzitást differenciálva felméri
az adott ponttól a vakfolt horizontális és vertikális kiterjedését. A két szakasz megfelezésével
előáll a vakfolt középpontjának pozíciója. A belső vakfolt sugarának megállapításáért felelős
algoritmus a középpontból kiindulva átlósan mind a négy irányba felméri a vakfolt
kiterjedését. Ez a mérés két szomszédos pixel differenciája alapján történik. Ezzel előáll négy
szakasz, majd ezen szakaszok átlagát véve, megkapjuk a belső sugarat. A külső sugár
megállapítása hasonlóképpen történik, viszont ott a két szomszédos pixel differenciája helyett
az adott pixel értékét feltételezzük egy küszöbérték fölé. A megállapított értékek nem
optimálisak, de kielégítőek: mivel ezt a mérést csupán egyszer – a konfigurálási szakaszban –
kell elvégezni, az eredmények akár felülbírálhatóak.
5.3.2.2 Képkiterítés
Ez a modul a PAL-optikából érkező képet transzformálja egy olyan felülnézeti képpé
(virtuális felülnézeti képpé), amelyen a földön lévő, párhuzamos egyenesek a képen is
párhuzamosak. Az aktuális pozíció a képkiterítő előszűrés végeredménye alapján kerül
meghatározásra, valamint – további előszűrések után – ezekből a képekből épül fel a teljes
térkép [VZ2], [VZ6]. A kiterítés elvégzéséhez szükséges néhány lemért aránypár, ami
reprezentálja, hogy a PAL-optika valós helyzetétől síkban X távolságra elhelyezkedő pontok
az optikából érkező képen milyen (Y) távolságra helyezkednek el. A modul a mért adatokból
interpoláció segítségével egy közelítő leképezési görbét készít. A leképezési kifejezést a
beérkező kép minden pixelére alkalmazva, előáll annak a felülnézeti képe (5.11. ábra).
Jóllehet mind a kiterítés, mind az interpoláció során információvesztés keletkezik, ez a
végeredmény-térképen nem számottevő.

5.11. ábra Virtuális felülnézeti képpé transzformálás: (balra) eredeti kép, (középen) transzformációhoz
meghatározott interpolációs függvény, (jobbra) kiterített kép [VZ2], [VZ6]
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5.3.2.3 A relatív lokalizáció
Lokalizáción azt az eljárást értjük, amelynek során valamilyen adatból előállítható a robot
pozíciója és orientációja. A lokalizációs problémára alapvetően két különböző megoldást
dolgoztunk ki: a relatív lokalizációt, valamint az abszolút lokalizációt. A relatív lokalizáció
feladata a beérkező kiterített képek közötti relatív elfordulás és elmozdulás megállapítása. Az
abszolút lokalizáció esetében az eljárás a következő feltételekből indul ki:
•
•
•

nincs előre elkészített térkép;
a relatív elmozdulás viszonylag kicsi (a modellautó maximális sebessége mellett a
beérkezett képek 80–85%-os átfedésben vannak egymással);
a modullal szemben alapvető kritérium a gyors futási idő annak érdekében, hogy
minden képet valós időben fel tudjunk dolgozni.

Két különböző módszert vizsgáltunk a részfeladat megoldására:
•
•

jellemző detektáláson alapuló megközelítés, mint az 5.2.1. pontban;
neurális hálóval történő lokalizálás.

Lokalizáció jellemző detektálással
A módszer alappillérét sarokpontok felismerése és azok követése jelenti [VZ12]. Ezt
felhasználva a kép kiterítése, majd egy átméretezési transzformáció alkalmazása után a
jellemző pontokból számítható az elfordulás, valamint az elmozdulás nagysága és iránya. A
tesztelés során azonban probléma akadt ezzel a módszerrel. Az optikával ellátott kamera az
átlagos elmozdulásához képest egyidejűleg csak viszonylag kis területet lát – szemben az
5.2.1. pontban megadott szituációval –, ennek következtében a felismert jellemzők helyzete a
két kép között nagymértékben változik, a jellemző pontok oszcillálnak. A probléma
kiküszöbölése érdekében másik módszert alkalmaztunk.
Neurális hálós lokalizáció
A módszer alapelvét az irodalomkutatásban bemutatott ALVINN projekt [16] képezi (1.2.1.).
A beérkezett képekből először egy különbségkép jön létre, mivel a háló bemenetéül ez a
különbségkép szolgál. A hálónak három kimenete van: az X és Y tengely irányú elmozdulás,
valamint az elfordulás. Mivel a térképet neurális háló építi fel, szükséges olyan tanítóminta,
amivel a háló betanítható. Ahhoz hogy megfelelően reprezentatív tanítómintánk legyen,
beltéren videókat forgattunk. A videókat képkockákra vágva, a képeket kézzel összeillesztve,
majd a kép pozíció- és forgatási adatait tárolva, létrejött a tanítóminta, ami alapján történt a
háló súlyainak beállítása.
Neurális háló implementációnak egyik legalapvetőbb kérdése a topológia, a háló szerkezete.
Az elkészített tesztrendszer alapvetően előrecsatolt hálót feltételez, az optimális hálómélység,
valamint a szintenként használt neuronok száma paraméterként megadható. Rendszerünk egy
külső könyvtárat használt e feladat megoldására18. A Neural Network Library segítségével
kétféle tanítási módszert próbáltunk ki: hiba-visszaterjesztés (back-propagation), és genetikus
algoritmuson alapuló technikát. A háló kiterjedésének tervezésekor két határérték fontos: túl
kicsi háló esetén fennáll annak az esélye, hogy szuboptimális eredményt ad, túl nagy háló
esetén a tanítási fázis túl sok időt fog elvenni. Az egyes hálók jóságának kvantifikálására egy
mérőszámot vezettünk be: a mérőszám azt adja meg, hogy a tanítási minta egy részhalmazát
kiválasztva, és azzal betanítva a hálót, a tanítási minta maradék részét mekkora hibaértékkel
képes lemérni. Ennek minimalizálását szem előtt tartva, a végeredmény-háló egy kétszintű,
18

Neural Network Library in C#, szerző: Franck Fleurey, http://franck.fleurey.free.fr/NeuralNetwork/
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szintenként 15 neuront tartalmazó háló lett. A tanítási folyamat során érdekes még
megjegyezni, hogy a tanítási idő minimalizálása érdekében egy hibrid módszert alkalmaztunk:
a tanítás első fázisában a genetikus algoritmus durvább pontosságig (1%) összeállította a
neurális hálót, majd az apró pontosításokat (a 0,1%-os optimális határig) a hibavisszaterjesztéses algoritmus fejezte be.
5.3.2.4 A térkép tartalmi felépítése – blending szűrő
A korábbiakban vázolt kiterítési, és lokalizációs hibák csökkentése érdekében az egyes
területekhez tartozó színkomponens-értékek egy „blending” szűrőn keresztül íródnak át a
térképre leképezett pozíciójukba. A blending szűrő lényege, hogy a térképen minden pixel
színkomponens-értéke mellett eltárolásra kerül az is, hogy az adott pixel tartalma hány
korábbi beérkező képből lett kiszámolva (alfa komponens). A beérkező értékek hatása tehát a
felépített térképre nézve logaritmikusan csökken. A szűrő alkalmazása három előnnyel jár:
•
•
•

az egyes pixelértékek meghatározásában a korábbi képek is szerepet játszanak;
az elkészített térkép kevésbé lesz érzékeny a zajra;
statikus szűrés lehetősége.

Statikus szűrés a következőt jelenti: a robot felépítéséből adódóan a képen találhatók olyan
részletek, amelyek a térképezés szempontjából nem tartalmaznak hasznos információt,
térképbe illesztésük nem lenne előnyös. Ilyen például a PAL-optikás kamerát tartó
állványszerkezet, valamint a középső vakfolt. Ezeket a képrészleteket a modul egy statikus
maszk segítségével tünteti el oly módon, hogy a blending szűrő bemeneti képén, a maszkon
található pixelek súlyát nullára állítja. Így a megadott képrészletek nem lesznek a térképbe
illesztve [VZ2], [VZ6]. Az összeillesztés lépésére ad példát az 5.12. ábra.

5.12. ábra Virtuális felülnézeti képpé transzformált PAL-képek összeragasztása [VZ2], [VZ6]

A térkép strukturális felépítése
A térképezés alapvető feladata a robot által már korábban bejárt területekről beérkezett képek
tárolása úgy, hogy abból további modulok algoritmikusan egységes, és konzisztens módon
tudják kezelni a környezetet. A robot által feltérképezett – és ennek megfelelően tárolandó –
terület tetszőlegesen nagy lehet, ezért az egész térkép egyetlen memóriatömbben való tárolása
nem lehetséges. Annak érdekében, hogy a térkép dinamikusan növelhető legyen, az egész
képet statikus méretű darabokra való bontása után az egyes térképdarabkákat, valamint a
közöttük lévő kapcsolódási mátrixot tároljuk (5.13. ábra).
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5.13. ábra Az egyes térképdarabokból felépített nagyobb környezet tárolása

5.3.2.5 Az abszolút lokalizáció
Az abszolút lokalizációs modul feladata helyzet- és orientációmeghatározás egy előre
elkészített térképen. A modul elsősorban a rendszer inicializálásához nyújt segítséget olyan
környezetben, amelyről már van előre elkészített térkép. Tekintetbe véve, hogy
tesztfutásonként csupán egyszer kerül meghívásra, a tárgyalt relatív lokalizációval ellentétben
a modullal szemben nem kritérium a gyors futási idő.
Az 5.14. ábra az abszolút lokalizáció problémáját szemlélteti: a kameraképek gyenge
minősége, a PAL-optikából érkező képeken található hasznosítható terület mennyisége,
valamint kültéri környezetben a jellemző pontok hiánya miatt a pontos helyzetmeghatározás
nehézkes. A probléma áthidalására a modul felhasználói segítséget vesz igénybe: a
felhasználó két pont megadásával egy inicializáló értéket ad a robot helyzetére, valamint
orientációjára vonatkozóan. Természetesen ez nagymértékben pontatlan lesz. A pontos
lokalizáció érdekében a sztereólátásban [119], vagy a mintaillesztésben képpárosításhoz
használt módszert érdemes alkalmazni [109]. Az algoritmus a felhasználó által megadott első
pontból kiindulva, annak környezetét vizsgálja. A környezeten pixelről pixelre végighaladva
kiemel egy, a bemeneti képpel megegyező nagyságú területet, majd ezt megpróbálja
párosítani a bemeneti képpel. A párosítás során az azonos koordinátákon elhelyezkedő
pixeldifferenciák négyzeteinek összegeként előáll a párosítás jóságát reprezentáló
energiamennyiség. Az algoritmus az orientáció pontosítása érdekében a bemeneti képen az
egyes területeken való végighaladás mellett 10 fokos forgatást is végez. A legkisebb
energiamennyiségű pároshoz tartozó adatokat kiválasztva, előáll a robot aktuális pozíciója és
iránya.

5.14. ábra Lokalizáció az elkészített térképpel
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5.3.2.6 Útkeresés térképen
Annak érdekében, hogy a robot képes legyen egy előre feltérképezett terepen a felhasználó
által kijelölt célállomásra eljutni, a modul lehetőséget biztosít két kijelölt pont közötti út
meghatározására, valamint a döntéshozó modul navigációs korrekciókkal való támogatására.
A kijelölt pontok közötti út megtalálására a 4.1.6. pontban leírt hullám-továbbterjesztéses
algoritmus került alkalmazásra. A módszer Mezour és Chaumette gondolatán [121] alapul és
futtatásához szükséges a térkép binarizációja oly módon, hogy a bejárható út az akadályoktól
jól elkülönüljön. Ezt egy HSL szűrő, majd adaptív küszöbölés segítségével érjük el (5.15.
ábra). A binarizált képet az algoritmus a következő lépésben fix méretű cellákra bontja, majd
a cellák átlagából meghatározza az adott terület járhatóságát, ami egy bináris akadálymátrixot
eredményez. Ez az akadálymátrix, valamint a kiinduló és célkoordináta adja meg a hullámtovábbterjesztéses algoritmus bemenetét.
A térképezés tesztelése
A rendszert több környezetben is tesztelni kellett. Kezdetben szobában végeztük, amely kis
mérete miatt csupán a hardver működőképességének tesztelésére volt alkalmas. A vezeték
nélküli kamera alkalmazásával a következő tesztelési környezet egy folyosó volt, ahol
lehetőség nyílt vonalkövetési feladatokat megvalósítani. Sikeres tesztelés után szabadtéri
vizsgálatra is sor került, mivel természetes fényviszonyok mellett is tesztelni szerettük volna a
rendszer működését. A változó fényviszonyok, videó jelzavarok, fényvisszaverődések
jelentősen befolyásolták a rendszer hatékonyságát, de a paraméterek megfelelő beállításával,
képszűrési eljárások alkalmazásával, a program hibatűrővé tételével a robot sikeresen
elvégezte a feladatát. Az előállított program a kameraképek gyenge minősége, és a gyors
mozgás ellenére is képes stabil térképezésre, továbbá az elmozdulás megállapítására
jellemzőkövetés helyett a neurális háló alkalmazásával nemcsak pontosabb
helymeghatározást, de gyorsabb futási időt is eredményez, ezzel további erőforrásokat
felszabadítva. Strukturális optimalizációjából fakadóan a térkép skálázása lineáris:
növekedésének algoritmikus korlátai nincsenek.

5.15. ábra (balra) Virtuális felülnézeti képpé transzformált PAL-képek összeragasztása: a térképkészítés és
(jobbra) a pályatervezés [VZ2]

Összefoglalásként megállapítható, hogy kültéri környezetben a szűkebb terület elemzése
mellett a munkatér nagyobb reprezentációja is elengedhetetlen. Amennyiben a robotra úgy
helyezzük el a kamerát, hogy a PAL-kép magát a szerkezetet és a környezet nagyobb részét is
megjeleníti, lehetőség nyílik a lokális, horizont alatti szűkebb terület (belső gyűrű) és az e
fölötti távolabbi környezet (külső gyűrű) eltérő jellegű elemzésére [50], [51], [52].
A felülnézeti képhez hasonlóvá transzformálás az akadály-elkerülés mellett „hagyományos
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jellegű térkép” készítését is biztosíthatja, ha a robot haladása során az egymás utáni képek
sorozatát egyetlen térképbe olvasztjuk össze. A külső gyűrű panorámikus képpé
transzformálása, kiterítése a hagyományos lokalizációs lehetőséget megnövelt hatékonysággal
teszi lehetővé, hiszen az eltárolt képrészek megjelenés alapú helyzet- és orientációazonosítást
biztosíthatnak.
A látásalapú technikákat kültéri környezetben célszerű más szenzorok használatával
kombinálni. E fejezet első részében GPS segítségével történő durva lokalizáció lehetőségét
vizsgáltuk a kifejlesztett rendszerben [VZ14], [VZ16], [VZ17]. Ezután bemutattam, hogy
ismert környezetet feltételezve, CCExplorer robotunk [VZ18] körbelátó rendszeres
kiegészítésével miként javítható a lokalizáció. A gyűrűs képen megjelenő jellemző pontok
vizsgálatával és térgeometriai számítással a mobil robot helyzete tovább pontosítható
körülbelül a GPS segítségével mért értékek felére, a szerkezet orientációja pedig egyszerűen
meghatározható [VZ12].
Majd egy olyan PAL-optikával felszerelt mobil robot megtervezését és kivitelezését
ismertettem, amely autonóm navigációra képes [VZ9]. Az elkészített berendezés főbb
jellegzetessége, hogy az alapvető vonalkövetési, sávkövetési és objektumkövetési feladatokon
túl, egy hibrid módszerrel, genetikus algoritmussal és hiba-visszaterjesztéses neurális háló
segítségével autonóm módon képes feltérképezni a számára ismeretlen környezetet [VZ2],
[VZ6], [VZ7]. Ennek felhasználásával később olyan navigáció is megvalósítható, amikor a
robot a térképen statikus, valamint a beérkezett képen dinamikus akadály-felismerést végezve,
képes a felhasználó által megadott célpozícióba ütközés-mentesen eljutni.
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6 Szakmaspecifikus alkotásként megvalósított mobil robotok
és navigációjuk
6.1 Járási stratégiák saját készítésű négylábú és hatlábú robotokhoz
Lépegető robotok esetén az egyik alapvető feladat a megfelelően összehangolt járási stratégia
kialakítása [112]. Olyan mozgásszekvenciát kell kidolgozni, amely stabil mozgást
eredményez. Elsőként az EXPLORATORES II. négylábú mobil robot (6.1. ábra (bal) és A.1
melléklet) esetén kellett a megfelelően összehangolt mozgássorozatot meghatározni előre- és
hátrafele haladáshoz, forduláshoz, valamint oldalra lépéshez. A mozgást kezdetben úgy
terveztük, hogy a szerkezet minden időpillanatban megállítható legyen és egyensúlyi helyzetet
biztosítson (statikus stabilitás), majd gyorsabb mozgás érdekében olyan változat is készült,
amikor maga a haladás dinamikusan stabilizál [VZ3], [VZ22], [VZ24].
A FOBOT hatlábú robot (6.1. ábra (jobb) és A.2. melléklet) mozgása annyiban speciális, hogy
a lábak forgómozgást végeznek, és ezeket kell megfelelően szinkronizálni az előrehaladás
érdekében. Ez többféle módszerrel is sikerült. A hatékony ütemezés érdekében
mozgásszerkesztő programot fejlesztettünk ki, amely sikeres szimulációs ellenőrzés után a
robotnak elküldi a megfelelően beállított és időzített utasításszekvenciát [VZ17].

6.1. ábra (balra) Megvalósított négylábú [VZ22], [VZ24] és (jobbra) hatlábú robot [VZ17]

6.1.1 Négylábú robot járási stratégiáinak kialakítása
A robot biztonságos mozgatása érdekében többféle járási stratégiát dolgoztunk ki. Ezeknél a
mozgássorozatoknál alapvető követelmény volt, hogy megfelelő terepviszonyok között,
robotunk a felborulás veszélye nélkül tudjon haladni. Az EXPLORATORES II. [VZ24]
lábainak mindhárom mozgáslehetőségét egy-egy szervo biztosítja (6.2. ábra). Az egyes lábak
mozgási modelljének megtervezése az irodalomban megadottak szerint történt [125].
A biztonságos járás a 12 szervo megfelelően szinkronizált működtetésével érhető el. Ezért öt
mikrokontrollerből álló hálózatot alakítottunk ki. A központi vezérlő más feladatok mellett az
egyes lábakat mozgató Atmel típusú mikrovezérlőknek küldi ki a szükséges utasításokat,
amiket azok értelmeznek, végrehajtanak és válaszjelet generálnak a feladat teljesítéséről.
6.1.1.1 A statikus járás négylábú robothoz
Statikus járás során a robot egy-egy lábát elemeli a talajról, így a test három ponton van
alátámasztva [113]. Ahhoz, hogy a robot ne boruljon fel, a test súlypontjának az alátámasztási
pontok által bezárt háromszögön belül kell lennie [98]. A 6.3. és 6.4. ábrák olyan járási
stratégiát mutatnak be, melyek minden fázisban biztosítják a robot stabilitását. Ezek a
mozgások stabil járást biztosítanak minden egyes pillanatban, de ennek ára az, hogy maga a
haladás rendkívül lassú, hiszen látható, hogy egyetlen előre lépés hat fázisból áll.
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6.2. ábra EXPLORATORES lábainak mozgáslehetőségei

A kitöltött körök (●) azokat a lábakat jelképezik, amelyek éppen érintkeznek a talajjal, tehát
alátámasztási pontok, az üres körök (○) pedig a felemelt lábakat ábrázolják. A nyilak a lábak,
illetve a test mozgását jelölik. A téglalapok átlóinak metszéspontja a robot testének elméleti
súlypontját jelöli. (Az elkészült robot súlypontja ettől eltérhet, de ez az eltérés
balanszírozással megszüntethető.) Minden egyes fázisban legfeljebb egy láb emelkedik el a
talajtól. Hasonló stratégia nemcsak az előre és jobbra haladás, hanem a hátra, illetve a balra
lépés esetén is alkalmazható. Természetesen a lábak szerkezete úgy lett kialakítva, hogy előre
és hátra (fő haladási irány) a lépések hossza nagyobb, mint az oldalra lépéseké. Ebből
következik, hogy a robot a fő haladási irányba lényegesen gyorsabban mozog, mint oldalra.

6.3. ábra Előre lépés stratégiája [VZ24]

6.4. ábra Jobbra lépés stratégiája [VZ24]

Ugyan elméletileg a robot a fent leírt módon képes az előrehaladásra, de a kísérletek során azt
tapasztaltuk, hogy a váz nem teljesen merev. Amikor az egyik láb felemelkedik, az egész
vázszerkezet a felemelt láb irányába meghajlik. A pár milliméteres deformáció miatt a láb
nem tud megfelelő mértékben eltávolodni a talajtól és a mozgatás során kezdetben sokszor
elakad. Ezt a problémát a járási stratégia módosításával oldottuk meg. A módosítás lényege
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az, hogy mielőtt felemeljük az egyik lábat, a vele átlósan elhelyezkedő lábat „berogyasztjuk”
ezáltal kompenzáljuk a váz deformációját.
A robot fordulása (6.5. ábra) érdekében a lábakat egy képzeletbeli körív mentén kell
elmozgatni. Az ábrán jól látható, hogy a fordulás kiindulási állapota nem egyezik meg az
előre, illetve oldalra haladások kiindulási állapotával. Ez a kísérletek során akkor okozott
problémát, amikor fordulás után előre vagy oldalra lépés következett. Ekkor ugyanis a „rossz”
helyeken álló bal első, illetve jobb hátsó lábak nem a járási stratégiának megfelelően
mozogtak és így a robot felbukását eredményezték. A problémát egy, a központi
processzorban elhelyezett változó és egy korrekciós szubrutin bevezetésével oldottuk meg.
(A változó értéke mindaddig nulla marad, míg a robot egyenes vonal mentén mozog. Ha a
robot fordulást hajt végre, akkor a fenti változó értéke 1-et vesz fel. Amennyiben a következő
művelet nem fordulás, hanem valamilyen egyenes vonalú mozgás, akkor mielőtt a lépési
sorozatokat végrehajtaná, a robotban lefut egy korrekciós szubrutin, amely kiindulási
pozícióba helyezi a bal első és a jobb hátsó lábat, valamint lenullázza a fordulást jelző
változót.) Így, ha a robot egymás után többször hajt végre fordulást, nem kell a fordulási
stratégia szempontjából felesleges mozgásokat végrehajtani.

6.5. ábra Jobbra fordulás stratégiája [VZ24]

6.1.1.2 A négylábú robot dinamikus járása
Mivel a robot lassú haladása a statikus járásból adódik, a motorok gyorsabb mozgatása nem
jelent a járás szempontjából minőségbeli gyorsulást. Hatékony gyorsítási módszer a lépési
fázisok csökkentése. Ez azonban a lábak mozgatása során statikai szempontból több ízben is
instabil állapotot eredményez. Ezeken az állapotokon a robot csak akkor juthat át, ha
feltételezzük, hogy a kérdéses pillanatokban a robotnak megfelelő irányú és mértékű
sebessége van. A megfelelő nagyságú lendület biztosítja azt, hogy a kritikus instabil állapotok
pillanatában a robot a haladási iránynak megfelelően tovább billenjen.

I.

II.

III.

IV.

6.6. ábra Dinamikus előre lépés stratégiája

A 6.6. ábra az általunk kifejlesztett dinamikus járás fázisait szemlélteti. A korábbiakhoz
hasonló jelölések mellett, a két körrel rajzolt gyűrűk olyan lábakat jelölnek, amelyek a
mozgás kezdetekor még nem érintkeznek a talajjal, de a mozgás végeztével már igen. A
fekete közepű gyűrűk azokat a lábakat jelölik, amelyek a mozgás kezdetekor érintkeznek a
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talajjal, de a mozgás végeztével már nem. Bizonyos pillanatokban a mozgás sebességét nem a
lábak sebessége, hanem a test „billenésének” sebessége határozza meg. Ez a billenési
sebesség a haladási sebességből, illetve a súlypont földközépponthoz való közeledése
következtében fellépő gyorsulásból tevődik össze. Ez azt jelenti, hogy a dinamikus járás
alkalmazása során nagyobb haladási sebességre számíthatunk, mint amit a mozgási fázisok
csökkenése alapján várnánk. A roboton végrehajtott kísérletek valóban alátámasztották a fenti
gondolatmenetet. A sebességek könnyebb összehasonlíthatósága érdekében az előrehaladás
idejét, sebességét és a lépések hosszát táblázatban foglaltuk össze (6.1. táblázat).

járás módja

lépés ideje

lépés hossza

lépés sebessége

statikus terheletlenül

19 másodperc

130 mm

410 mm/perc

statikus járás

19 másodperc

140 mm

442 mm/perc

5 másodperc

150 mm

1800 mm/perc

dinamikus járás

6.1. táblázat Dinamikus és statikus mozgás összehasonlítása

A nagyobb sebesség következtében megnő a lábakra ható erő és így a motorok által leadott
teljesítmény , valamint az áramfelvétel is. A robot teljes áramfelvételének mérése során azt
tapasztaltuk, hogy az áramigény időnként eléri a 3 ampert, míg a statikus járás során 2
ampernél többet sosem mértünk.

6.1.2 Hatlábú robot járása és mozgásvezérlése
A FOBOT [VZ17] nevű hatlábú mobil robot (6.1. ábra (jobb)) készítésének célja olyan
szerkezet megtervezése volt, amely felderítést végez az ismeretlen környezetről, illetve a
feltérképezendő területről képi információt küld távoli PC-nek. Ennek érdekében elvárt a
terephez való hatékony alkalmazkodás, a minél magasabb szintű mobilitás, és a gyors
információtovábbítás. A robot csótányszerű mozgását forgó lábak valósítják meg, így az
egyenetlen terepet különböző járásstratégiákkal küzdheti le. A lábmozgató DC motorokat
egy-egy PIC mikrovezérlő szabályozza. Mozgása periodikus és képes kisebb akadályok
leküzdésére, de ezt nem tudatosan végzi. A lábvezérlés a külvilág adatait nem, csak saját
jellemzőit ismeri a motoroknál használt enkóderszenzorok jeleiből, amelyek megadják az
ízületek helyzetét (elfordulását), amelyből már kiszámítható a sebesség és a gyorsulás.
6.1.2.1 A robot megvalósítása
Mivel a projekt egyik célja az, hogy a FOBOT egyenetlen terepen gyorsan és stabilan
haladjon, olyan szerkezeti kialakításra, lábelosztásra, meghajtásra és járási stratégiára van
szükség, ami képes áthidalni az útjába kerülő kisebb akadályokat. Az irodalomból megismert
megoldások közül [104] a hatlábú szerkezet, a forgómozgáson alapuló előrehaladás, és a
tripod járási stratégia tűnt a legcélravezetőbbnek.
A lábak hosszát addig lehet növelni – feltételezve, hogy a meghajtómotor elég nagy
nyomatékot biztosít –, míg el nem éri a mellette lévő motor tengelyét. A forgómozgást végző
lábak nem egyszerre forognak. Az összeütközések úgy kerülhetők el, ha a középső láb
forgássíkja a szomszédos lábakénál kijjebb kerül. Ez a megoldás a robot fordulásakor is
előnyös az egyensúly megtartása végett.
Az egyenes láb megmozdításához a motornak hirtelen nagy áramot kell felvennie a kívánt
nyomatékváltozás biztosításához, ami a motort és a vezérlő IC-t egyaránt nagymértékben
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terheli. Ahhoz, hogy fokozatos legyen a motor terhelése, íves lábak alkalmazása a célszerű,
így alacsonyabb nyomatékkal és kisebb nyomatékváltozással nagy erő fejthető ki. A lábvég
íves kialakítása pedig stabilabb kapaszkodást biztosít egyenetlen talajon (6.7. ábra).

6.7. ábra (balra) Egyenes láb, (jobbra) íves láb

A FOBOT vázának [VZ17] megtervezésekor figyelembe kellett venni, hogy az egymással
szemben lévő motorok szimmetrikusan helyezkedjenek el, mert ellenkező esetben, bár kisebb
szerkezet konstruálható, de az aszimmetrikus elrendezésből adódó egyensúlyi
bizonytalanságot nehéz lenne szabályozással kompenzálni. Ez a tény meghatározta a váz
minimális szélességét. A váz kialakításánál a stabilitás megtartása mellett a lehető legkisebb
tömegre is törekedni kellett, ezért a váz könnyű alumíniumból épült. A lábakat egy-egy
2342S006CR típusú motor hajtja, melyek nyomatéka elegendően nagy a gyors haladáshoz.
A lábak helyzetéről a motorok tengelyére szerelt 20B16 típusú enkóder ad információt.
A motorok összehangolt szabályozását és a PC-robot kommunikációt saját tervezésű
vezérlőáramkör végzi.
A robot összes elektronikai alkatrészét egy nyomtatott áramköri lapon helyeztük el. A hat
lábat szabályozó PIC16F873-as mikrovezérlőt és L6203as motorvezérlőt kiegészítő
alkatrészek mellett kialakításra került az opcionálisan használható rádiós kommunikációs
egység. A PC és a robot közti adatforgalom két önálló csoportra bontható. Az egyik egy
kétirányú kapcsolat, mely a vezérlő jelek és lábpozíciók küldésére, illetve fogadására szolgál,
míg a másik egyirányú adatforgalom, a robotra szerelt kamerák videójeleit továbbítja a PC
felé. Minden PIC mellet egy programozó, és egy Reset-kör is található, ami a hibák javítását,
és az új fejlesztések gyors aktiválását segítik elő. A PIC16F873-as vezérlőnek három darab
I/O portja van, melyek közül a jelenleg bennük lévő szoftver a B és a C portot használja az
enkóder jeleinek fogadására, és a motorvezérlő IC felé történő adatküldésre.
A roboton adatbuszra kapcsolódó kommunikáció működik, amin keresztül az összes PIC-hez
minden adat eljut, de az egyes adatokat csak az a PIC dolgozhatja fel, amelyiknek címezték.
A motorok forgási sebességének, állandó nyomatékának biztosítására minden egyes PIC
programjába PID-szabályzót implementáltunk, melynek segítségével szervopozícionálás
valósítható meg egy egyszerű DC motorral. A DC motor közvetlenül nem köthető a
mikrovezérlő kimenetére az alacsony feszültség, és az alacsony áramértékek miatt.
A mikrovezérlő és a motor közé egy L6203 motorvezérlő IC került.
A működés során, a számítógép kiküldi a robotnak a vezérlőjeleket, az pedig visszaküldi a
motorok aktuális pozícióját, a képi információt és a navigációhoz szükséges GPS adatokat.
(A durva helyzet-meghatározás érdekében a roboton elhelyezett GPS vevő a PC-nek
továbbítja a koordinátákat, amelyet a PAL-optikás kép alapján pontosítani lehet.). A PC-n
térképen követhetjük a mozgást és adhatunk meg célkoordinátákat vagy bejárandó útvonalat.
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6.1.2.2 Vezérlő szoftver
A vezérlő szoftver fő funkciója, hogy a környezeti paramétereknek megfelelő járási stratégiát
végrehajtva, a felhasználó beavatkozása nélkül képes legyen eljutni a startpozíciótól a
célállomásig. A FOBOT PC oldali vezérlő szoftverén belül három fő modul különíthető el:
1. a mozgást irányító, és a kommunikációt megvalósító rész;
2. a GPS jeleket feldolgozó és durva pozíciót meghatározó, útvonaltervező rész;
3. a képfeldolgozást megvalósító, akadályt felismerő és finompozícionálást végző modul.
A program mozgástervező és -tesztelő moduljában (6.8. ábra) a lábak mozgatása tesztelhető
egyenként, vagy összehangoltan. Ez utóbbi esetben lehetőség van járási stratégiák [114]
kialakítására, továbbá a pozíciók változásának számszerű és grafikusan ábrázolt
megjelenítésére, és figyelemmel kisérésére. Az ábrák a motorok pillanatnyi és célpozícióit is
mutatják.

6.8. ábra Járás tesztelése szimulációs környezetben

6.9. ábra Járásszerkesztő

A lábak összehangolt működtetését külön szerkesztő modul biztosítja (6.9. ábra). Első
lépésként a lábak szögei állíthatók be az idő függvényében. Ahogy változik a diagram
meredeksége, úgy változik a láb sebessége. A mikrovezérlőnek kiküldött adatok a diagramok
melletti táblázatban jelennek meg. Ha összetettebb mozgási ciklus létrehozása a cél, akkor a
sarokpontok számát kell megnövelni. A szerkesztőprogramban a motor valós fizikai jellemzői
szerint állíthatóak be a sebesség- és időadatok. A megkonstruált mozgások másolhatók, fájlba
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menthetők, vagy onnan betölthetők, illetve háromdimenziós animáció segítségével is
vizsgálhatók. A szerkesztő segítségével tripod és más járási stratégiák könnyen kialakíthatók.
A számítógép minden PIC-hez két bájtot küld. Az első megérkezése után a program egy
másik szálon várja, hogy a mikrovezérlő jelezze a bájt vételét, – jelen esetben az utasítás
visszaigazolását. Ha ez rendben lezajlott, a program kiküldi a következő adatot, amely a láb
kívánt pozícióját határozza meg, mire a PIC válaszul egy bájtban visszaküldi a láb pillanatnyi
helyzetét. A szinkron működés fenntartásához, és a láb aktuális helyzetének
meghatározásához ezt a ciklust viszonylag gyorsan kell ismételgetni. Egy ciklus alatt a
program egymás után mind a hat lábbal kommunikál.
6.1.2.3 A szerkezethez és mozgatásához kapcsolódó eredmények
A 6.10. ábrán látható robot második verziójának főbb méreteit a 6.2. táblázatban adtuk meg.
A robot tömege 3,2 kg, a lábak forgási sebessége: 4,3 1/s, a haladási sebesség 3 m/perc.

6.10. ábra FOBOT robot második változata PAL-optikával (elől középen) és GPS vevővel (optikától jobbra)

Hossz:
Szélesség:
Magasság (álló
helyzetben):
Lábmagasság:

432 mm
305 mm
134 mm
115 mm

6.2. táblázat FOBOT robot méretjellemzői

A járás sebességének mérése különböző anyagú talajon történt. A tesztelés során kipróbáltuk
különböző felületeken, PVC- és kőpadlón. A robot lába bevonat nélkül csúszott, ezért először
szivacs, később redőzött gumiborítást kapott. Az elkészített járási stratégiákat (tripod,
quadropod, „hernyó”) a következőkben szemléltetjük (6.11. ábra, 6.12. ábra, 6.13. ábra).
Fordulás során a lábak a tripod járáshoz hasonló stratégiával mozognak, csak a két oldalon
ellentétes irányban.
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6.11. ábra Tripod lépés

6.12. ábra Quadropod lépés

6.13. ábra Hernyó lépési sorozat

6.2 Kifejlesztett navigációra és térképezésre irányuló algoritmusok,
illetve módszerek működése saját fejlesztésű és készítésű
robotoknál

6.14. ábra Modellautókból átalakított guruló robotok

Mivel az általunk kifejlesztett lépegető gépek sebessége viszonylag kicsi volt, így tágabb
környezetben végzendő navigációs feladatok esetén csak lassan voltak képesek feladatukat
ellátni. Az I. Henrik nevű kerekes robot [VZ21] külső kamera képe alapján, adaptív lokális
binarizálással szegmentálta munkakörnyezetét és kerülte el az akadályokat. A részben már
bemutatott CCExplorer modellautó alapú szerkezet [VZ18] optikai folyamok vizsgálatával
detektálta az előtte lévő munkakörnyezetet, GPS használatával lokalizálta pozícióját és – a
továbbfejlesztett verzióban – PAL-optikás kép segítségével pontosította azt ismert
környezetben [VZ12]. A beszerzett AIBO robotra képfeldolgozás alapú interneten keresztüli
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navigáció készült [VZ11]. A PALCOM [VZ2], [VZ7], [VZ9] vonal- és objektumkövetésre,
körbelátó optikával készített képekből térképezésre és navigálásra képes.

6.2.1 A CCExplorer-rendszer első verziója
E projekt célja olyan kerekes robot (A.3. melléklet), modellautó megtervezése és megépítése
volt, melyet rádió távirányítással egy külső számítógép vezérel és navigál. Az autó csak
szenzorokat, az energiaforrásokat és a rádiós kommunikációhoz szükséges adó/vevő
egységeket hordozta. A makrokörnyezetbeli navigáció a Globális Helymeghatározó
Rendszerre (GPS) épült, míg a mikrokörnyezetben való akadály-elkerülés alapját kamerakép,
illetve lézeres szenzor (szenzorok) által mért távolságadatok képezték. A rendszer felépítését
az 5.7. ábra mutatta. A fejlesztés több vonalon párhuzamosan zajlott. A részfeladatok a
következők voltak:
• soros kommunikáció; GPS; lézeres- és/vagy ultrahangos távolságmérő; fedélzeti és
vezérlő elektronika;
• gépi látás; akadályok keresése és elkerülése; céltárgy keresése; a navigáció támogatása
az érzékelt környezeti tényezők alapján;
• navigáció; útvonaltervezés; pályakorrekció; GPS.
A GPS két helyen fordul elő, mivel egyrészt szükséges annak elektronikus illesztése és
jelének továbbítása, másrészt megoldandó az általa szolgáltatott jelek feldolgozása. Az előbbi
részfeladat az elektronikához kapcsolódik, míg az utóbbi a navigáció tárgykörébe tartozik.
6.2.1.1 A fejlesztés kiinduló feltételei
Hardveres korlátok
A CCExplorer projekt fejlesztése során végig fontos szempontnak tartottuk a lehetséges
hibaforrások kiküszöbölését. A vezérlő és a fedélzeti elektronika esetében igyekeztünk
működő rendszereket felhasználni. A gépi látás modul esetében egyetlen befolyásolható
hardveres hibaforrást a kamera, illetve annak képminősége jelenti. A képforrás kiválasztása
során szempont volt a PC-hez való csatlakoztatás módja, a hardver és az illesztő program
sebessége, a támogatott képméret és színformátum. Mindezek alapján a vizuális
információgyűjtést a rendszer első verziójában hagyományos kamera végzi, feldolgozni is
ennek jelét kell. A navigáció során az elsődleges hibaforrást a GPS pontatlansága jelenti,
melynek kiküszöbölése (pontosabb referencia adó hiányában) igen nehéz, gyakorlatilag
lehetetlen feladat19. A hibák hatásának csökkentésére további szenzorok (ultrahangos, illetve
lézeres távolságmérő) felszerelése mellett döntöttünk. A robot alvázával szemben támasztott
követelmények a precíz vezérlés lehetősége, a viszonylagosan nagy teherbírás, a hosszú
készenléti idő és a masszív felépítés voltak, amit egy Tamiya autómodell biztosított.
Szoftveres feltételek – képfeldolgozási megfontolások
A feldolgozó algoritmusok kiválasztása és implementálása során a végső hatékonyság a
legfontosabb szempont. Hiába választjuk egy adott cél megvalósításához a legprecízebb
algoritmust, ha futása túl sok processzoridőt emészt fel. E problémák rendszerünkben nem
érintik a vezérlőpanelok mikrokontrollerjein futó programokat. Azonban a gépi látás modul
esetén a cél olyan algoritmus kiválasztása volt, mely még kielégítő hatékonyságú, de
ugyanakkor időegység alatt kellően sok képkockát20 képes feldolgozni. Elöljáróban azt lehet
19

A rendszer továbbfejlesztett verziójában készítettük el a PAL-kép alapú lokalizáció pontosítást ismert
környezetben, amit az 5.2. szakaszban bemutattunk.
20
FPS: frame per secundum – másodpercenkénti képkockaszám.
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mondani, hogy a „kellően sok” – a robot haladási sebességét figyelembe véve – minimálisan
10–20 FPS. Így 5 km/h esetén is 0,1 s alatt közel 14 cm-es elmozdulással kell számolni.
Figyelembe kell venni azonban, hogy a 6.15. ábrán látható jármű maximális teljesítmény
mellett akár 30–40 km/h sebességre is képes. Ebből világosan látható, mennyire szükséges a
minél magasabb framerate biztosítása. A hardver által nyújtott 25 FPS feldolgozási sebesség
(40 ms képkockánként) mellett is kb. 0,4 méteres elmozdulással kell kalkulálni. A navigáció
és az útvonaltervezés esetében némileg egyszerűbb volt a helyzet, a másodpercenként érkező
GPS adatok feldolgozására bőséges idő áll rendelkezésre. A futási idők redukálása csak a
képfeldolgozás számára szükséges processzorteljesítmény biztosítása érdekében került szóba.

6.15. ábra CCExplorer guruló robot

Kompatibilitási feltételek
Az eddig leírtakból egyértelműen kiderül, hogy az elsődleges szempont a feldolgozó
algoritmusok sebességének maximalizálása. Ezzel szorosan összefügg a keretprogram egyéb
részeinek egyszerűsége is. Nem szempont, hogy a program tetszőleges szoftverkörnyezetben
fusson, minden kivételt lekezeljen, az összes videoszabványhoz, képformátumhoz igazodjon.
Természetesen az ésszerűség határai között törekedni kell a széleskörű alkalmazhatóság
lehetővé tételéhez, mindaddig, amíg ez nem a gátolja a projekt fejlesztésének előrehaladását.
6.2.1.2 Modellautó vezérlése PC-ről
Első megközelítésben lehetővé kellett tenni, hogy a Tamiya modellautót irányítani lehessen
számítógépről. A legcélszerűbb megoldásnak az tűnt, hogy felhasználjuk a modellhez
általában használt távirányító adóját és vevőjét. Az ilyen távirányítók hatóköre nyílt terepen
egy kilométer körül van, így ez megfelelő a feladathoz. A kérdés az volt, hogyan vezessük a
távirányítóba a saját jeleinket, amikor azon csak két kar van, amivel manipulálni lehet a
távirányított szervókat. Első körben felmerült az, hogy a karok végén lévő potenciométerek
kicserélésével lehetne belenyúlni a már meglévő adó–vevő rendszerbe. Ennek előnye lett
volna az olcsó megvalósíthatóság, viszont kár lett volna megbontani az adót. Keresés után
találtunk egy olyan szabványos modelladót, amelyik ismert egy úgynevezett „oktatói modul”
üzemmódot. Ennek lényege, hogy kezdő modellrepülő vagy autóvezető távirányítójára
lehessen egy másik távirányítót kötni, amit az oktató irányít. A mi szempontunkból lényeges
elem az, hogy a távirányítón van egy bemenet, amivel fölül lehet írni a belső vezérlést és
lehetséges kívülről szervo vezérlő jeleket küldeni. Ez a távirányító a Graupner MC10
rendszer.
A rádió távirányításos modellek által használt jelet PPM (Pulse Position Modulation –
Impuzus pozíciós moduláció) jelnek hívják. Ez egy egyszerű jelsorozat, amivel több szervo
analóg jellemzőit lehet kontrollálni. A jel információhordozó „hegyeit” úgynevezett
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„völgyek” választják el. A „völgy” azt jelenti, hogy a jel 0,3 ms-ig logikai „0”-ban van. Ezen
völgyek közt lévő logikai „1”-ben töltött idő hordozza magában az információt. Itt egy völgyhegy páros egy szervo pozíciójáért felelős. Azt, hogy melyik „hegy” melyik csatornát jelenti,
az adó határozza meg úgy, hogy egy bevezető szakasz, ami előre adott hosszúságú, a 0.
csatorna. Az utána következő „hegyek” szekvenciálisan követik egymást egészen addig, míg
egy bevezető szakasz megint nem jelöli a ciklus elejét. Így tulajdonképpen akármennyi
csatornát lehet használni, ennek csak a vevő szab határt. A logika normális TTL szintű.
Ahhoz, hogy számítógépen keresztül lehessen ezeket a tulajdonságokat szabályozni, egy
jelgeneráló eszközt kellett készíteni, ami a PC soros vonalán keresztül irányítható. Erre a
feladatra egy mikrokontrolleres megoldást tartottunk a legmegfelelőbbnek. Kiválasztottuk a
PIC család 16F873-as processzorát, melynek előnye, hogy flash típusú program memóriája
miatt többször programozható, így könnyen lehet rá szoftvert fejleszteni. A program
kialakítását PIC assembly nyelven, MPLAB környezetben, ICD2-es égető és próbapanel
segítségével kezdtük meg. Ennek előnye, hogy a széles perifériakészletében megtalálhatók
azok az eszközök, amik segítik a jól működő rendszer kiépítését. Ilyen kellék a hardveresen
megvalósított USART modul, melynek segítségével nincs szükség szoftveres RS-232-es
kapcsolatra. Ezen keresztül tud a PPM generátor program a PC-vel kommunikálni.
A megvalósításhoz még szükséges egy számláló, amely a szigorú időzítésért felel.
A programot egyszerűre terveztük, a minél biztosabb pontos jelgenerálás miatt. A működés
alapja, hogy a számláló/időzítőt beállítottuk egy pontos értékre, mondjuk 100ms-ra és a hozzá
tartozó megszakítást is engedélyeztük. Ez azt jelenti, hogy a processzor a megadott
időközönként megszakítja a főprogram futását, és egy megszakítás-kezelő rutinnak adja át a
vezérlést. A megszakítás-kezelő rutin minden egyes alkalommal növeli egy bizonyos regiszter
tartalmát, ha megszakítás történik. Ha egyszer túlcsordul ez a regiszter, akkor egy adott
kimeneti lábon váltja a logikai értéket. Így könnyen belátható, hogy az adott lábon megjelenő
jel négyszög alakú lesz. Az adott lábon a PPM jel a megfelelően megadott regiszterértékek
segítségével áll elő.
Mint említettük, a soros porti kommunikáció a modul saját USART egységével történt. Az
adatforgalom 9600 baudos aszinkron módú. A beérkező első bájt a szervo1-hez megy, a
második a szervo2-höz és így tovább felváltva. Azért nem készítettünk külön protokollt, mert
tapasztalatunk alapján, minél kisebb az adatforgalom, annál kevesebb a hiba a
jelgenerálásban. (Az első verziókban komolyabb kommunikációs nyelvet akartunk
interpretálni, amivel ki lehet választani egyenként, hogy a következő adat melyik szervóra
menjen ki. Viszont a tesztelések során kiderült, hogy maga a kiválasztással járó adatforgalom
– ami bizonyos méretek felett pontatlanságot okoz a jelgenerálásban – mérete megegyezik a
hasznos adatmennyiséggel, ami így hosszabb belső feldolgozást igényelne.)
A programfejlesztés mellett megterveztünk és elkészítettünk egy saját áramkört, ami
véglegesen használható a kitűzött célokra. Alapvetően szükséges részegységek kerültek be az
áramköri tervbe. Ilyenek például a 7805-ös lineáris stabilizátor IC és egy kvarckristály. Saját
nyomtatott áramkör készült, mely a célunknak megfelelően működik (A.1. melléklet).
6.2.1.3 Szenzorkezelő elektronika
Miután a robot már számítógépről vezérelhető, illetve a későbbiekben bemutatandó kamera
segítségével már ki tudja kerülni a közeli akadályokat, szükség volt olyan eszközökre,
amelyek segítségével a makrokörnyezetben is el tudja magát helyezni. Választásunk GPS-re,
illetve az akadályok elkerüléséhez lézeres távolságmérőre esett. Ezeket az eszközöket a robot
hordozza, de az egész irányítás és kiértékelés „távoli” PC-n történik. Tehát a szenzoradatokat
el kellett juttatni a számítógéphez. Az adatátviteli csatorna a robot és a PC között itt is
90

rádiófrekvenciás. Az alkalmazott átvitel külső segítséggel készült el. Lényege, hogy a már
felhasznált kameraképet átvivő adó hangcsatornájára van rámodulálva a többi szenzor
összegyűjtött adata.
A követelményeknek megfelelően olyan fedélzeti elektronikai rendszer készült, melyhez
soros vonalon illeszthető a GPS és a lézeres távolságmérő. Ezenkívül még legfeljebb négy
tárgyreflexiós szenzor, egy IR világítás meghajtó fokozat és a rádióadó felé menő, szintén
soros felületű kimenet kapcsolható hozzá. Az egység célja tehát, hogy a rendszer figyelje és
gyűjtse össze a beérkező adatokat a szenzoroktól, és csomagokban küldje tovább az
információt a PC-nek (6.16. ábra).
A szenzorkezelő rendszer magja is egy mikrovezérlő a Microchip gyár PIC családjából.
A választás fő szempontja a hardveresen implementált soros portok száma és a
programmemória volt. A 18F8720-as típusnak a legnagyobb programmemóriája és ram-ja
(128Kbájt, illetve 3840bájt). Az e köré épített elektronika már komplexebb, mint az előző
részfeladatban bemutatott. Itt például egy kapcsoló üzemű stabilizátort alkalmaztunk a
hatékonyság érdekében (A.1. melléklet).
A mikrovezérlőn futó program feladata: a GPS és a távolságmérő mondatorientált adatait
fogadja és feldolgozza úgy, hogy a lényeges adatokat szűrje ki a program, a tárgyreflexiós
érzékelők jelzése esetén riasztást küldjön a PC-nek, a tápellátást figyelje, a beérkező PWM
jeleket feldolgozza és a szenzoradatokat csomagorientáltan továbbküldje a számítógépnek.
Mivel ez egy komplexebb feladat, a fejlesztéshez a C nyelvet használtuk.

6.16. ábra A fedélzeti elektronikai rendszer és kapcsolatai

A program megtervezése során jelentős feladat volt az időkritikus részek megvalósítása.
Ebben az esetben nem egy-egy bájtot fogad a processzor, hanem karakterláncokat, két
irányból. A probléma, hogy a karakterláncok fogadása feltartja a feldolgozást, illetve a két
külön irányból történő fogadás szintén akadályozza egymást. Itt elengedhetetlen, hogy nem
„wait for flag” módon ellenőrizze a program a bájtok beérkezését, hanem megszakításokkal
jelezzen. Egy olyan megszakítási rutin, ami legfeljebb 5–6 gépi kódú utasítást tartalmaz
~0,4ms alatt fut le 16 MHz-es órajelet feltételezve. Ez a nagyságrend nem zavarja a program
többi részének működését. A megoldás során a párhuzamos elemeket mint a megszakítások
feldolgozását, egy nagyon rövid programrészlet „előfeldolgozza” és minden további
feldolgozási és végrehajtási feladatot a program fő része lát el.
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6.2.1.4 A CCExplorer navigációja GPS használatával
A navigációs modul segítségével a CCExplorer jármű autonóm pályatervezéssel az aktuális
pozíciójától egy megadott célkoordinátáig jut el, egyszerűbb akadályokat kerül ki az útja
során, illetve állapotát folyamatosan tudatja a vezérlő számítógéppel és az operátorral. Ehhez
különféle, a robotika és a mesterséges intelligencia szakterületén belül jól ismert eljárásokat,
algoritmusokat, módszereket lehet alkalmazni. A robot navigációjához szükséges egy
nagyobb felbontású térkép arról a terepről, amelyen mozogni szeretnénk. Ezen a fix
akadályokból lehetőség szerint minél több legyen feltüntetve, persze a számos egyéb szenzor
használata miatt nem jelent különösebb problémát az sem, ha nem teljesen részletes a térkép.
Azonban fontos, hogy azok a nehezen, vagy egyáltalán nem átjárható részek, amelyeket a
szenzorok nem képesek érzékelni, legyenek akadályként feltűntetve. A térkép lehet egyszerű
bináris foglaltsági térkép („0”: szabad, „1”: akadály), vagy szürkeárnyalatos térkép amelyen
figyelembe lehet venni bizonyos utak ún. „költségeit” (például bejelölhetünk olyan területet,
ahol tudomásunk szerint valamilyen szempontból nehezebb vagy veszélyesebb az áthaladás).
A pályatervezéshez két algoritmust használtunk. Az „A*” algoritmus sebességével hívta fel
magára figyelmünket, hiszen igen gyorsra lehet optimalizálni, és néhány milliszekundum alatt
megtalálja az utat (ha van) a térkép egyik pontjából a másikba. A „Dijkstra” algoritmus ezzel
szemben lassú, általában körülbelül tízszer-százszor annyi idő alatt talál utat, mégis a
megtalált út a járművünk számára sokkal optimálisabb, hiszen jóval kevesebb töréspontot
tartalmaz, amik a korlátozott kanyarodási képesség miatt bonyolulttá tennék az előrehaladást.
A pályatervező (PathFinder) egy 256×256 pixeles képen tud utat meghatározni, így a
navigációs modul a nagyfelbontású térképet ekkora „cellákra” osztja, vagy több ilyen méretű
térképrészt kell kezelnie. Amennyiben a GPS által mért koordináta jelentősen eltávolodik
annak a cellának a közepétől, amelyet éppen használunk, átvált a megfelelő másik cellára.
Ahhoz azonban, hogy képesek legyünk minden GPS koordinátához egy-egy képpontkoordinátát rendelni, a területről készült nagyfelbontású térkép sarkait lehetőleg minél
pontosabban kell kalibrálni. Ennek a műveletnek az elvégzéséhez készült egy kis
segédprogram, amellyel nemcsak a sarkokat, hanem bármely képpontot megjelölhetjük,
hozzárendelve a GPS készülékről éppen beolvasott koordinátát. Ezáltal a kalibrációs feladat
csupán annyi, hogy a GPS vevőt és a programot a térképen jól felismerhető pontba visszük, és
ott egyetlen kattintással elhelyezünk egy navigációs pontot. Ezekből a navigációs pontokból a
program később interpolációval meghatározza a térkép sarkainak koordinátáit, illetve a
pixel/fok és fok/pixel értékeket.
A GPS modult és a kifejlesztett pályatervező algoritmusokat az 5.1.3 szakaszban bemutatott
körülmények között teszteltük (A.3. melléklet).
6.2.1.5 Akadály-elkerülés képfeldolgozási alapokon
A gépi látás problémakörének egyik legfontosabb eleme, hogy milyen módon lehetséges a
látott kétdimenziós képből háromdimenziós információkat kiszűrni. A CCExplorer projektben
az egykamerás megoldásra esett a választás a feldolgozási sebesség és a költségek redukálása
érdekében. A továbbított videójelet a vevőegység a TV tuneren keresztül juttatja a PC-be,
ahol a Video for Windows illesztőn keresztül kommunikáló komponens segítségével jut a
feldolgozó programhoz.
Az akadályok elkerülése érdekében a program a robot előtt lévő teret vizsgálja optikai folyam
módszerrel [106]. Két, egymást követő képkockát hasonlít össze. Az egyes pixelek
elmozdulása arányos a pixeleket tartalmazó objektum távolságával. A navigációt támogató
vezérlőutasítások a látott kép részein érzékelt elmozdulások alapján határozhatók meg.
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Hosszas tesztelés után a színmélység csökkentés értékét és a vezérlőprogram által akadályérzékelésre használt küszöbértékeket sikerült egy-egy optimumban meghatározni.
Tapasztalati tények ismeretében kijelenthető, hogy a képnek csak olyan területén nem találni
elmozdulásvektorokat, melyek egységes felületű objektumok részét képezik. Mivel
felületekről van szó, ezért azt csináltuk, hogy osszuk fel a képet is nagyobb méretű cellákra,
és az elmozdulásvektort nem tartalmazó cellákat tekintsük szintén akadályoknak.
Tekintsünk egy sík, objektumoktól mentes környezetet, s készítsünk róla képet. A kép alsó
sorai a kamera előtt közvetlenül elterülő térrészt tartalmazzák, sorról sorra felfele haladva
pedig az egyre távolibbakat. Az előszűrések következtében és azon ismeret felhasználásával,
miszerint a közelebbi objektumok nagyobb elmozdulásvektorokat generálnak az egymást
követő képkockák között (6.17. ábra), kijelenthetjük, hogy optimális esetben:
•
•

a cellák összegzett elmozdulásértéke a képen lentről felfele haladva csökken;
az előszűrésnek köszönhetően a terep textúrázottsága által okozott
mozgásvektorok száma csökken, de nem lesz 0 értékű.

6.17. ábra Mélységadatok számításának elve kétdimenziós kép alapján

Gyűjtsük táblázatba a cellákban mért, összegzett elmozdulásértékeket és a mozgásvektorok
számát. Ezen adatokat használhatjuk majd a szabad út keresésekor. A cellaméretet
mindenképpen 2 hatványaként érdemes megválasztani, a 16×16 pixeles felületek jó
választásnak bizonyultak, a mozgásvektorok száma maximálisan 256 lehet.
Azt már sikerült meghatároznunk, hogy a képnek egy adott területe milyen messze lévő forrás
részét képezi. Nem véletlen a forrás szó használata „objektum” helyett. Elmozdulásvektort
ugyanis nemcsak a terepből kiálló tárgyak eredményezhetnek. Általánosságban, azok a
képrészek generálnak elmozdulásvektorokat, melyeket egy éldetektáló szűrő is kiemelne. Igen
tipikus példák a feleslegesen érzékelt, hibásan akadálynak vélt környezeti tényezők közül az
árnyékok. Az ehhez hasonló esetek azonban kiszűrhetők, amennyiben meghatározzuk az
akadálynak minősített objektumok minimális magasságát. Jelen esetben egy cellát akkor
tekintünk akadálynak, ha a felette lévő cella is akadály. Az autó vezérléséhez meghatározzuk
a kép minden egyes cellaoszlopában a hozzá legközelebb eső vélt akadály távolságát:
1. A cellák adatait tartalmazó táblázat minden egyes elemére határozzuk meg a benne
foglalt adatokból kiszűrhető, rá jellemző veszélyességi értékét. Ehhez ismételjük a
2. lépést minden cellára.
2. Egy cella annál veszélyesebb, minél nagyobb elmozdulásvektor tartozik hozzá.
Legveszélyesebbnek az üres cellákat tekintjük, mivel az a legrosszabb, ha nem
érzékelünk semmit sem. Több veszélyességi sávot és több, hozzájuk tartozó
küszöbértéket adhatunk meg. A veszélyességi értékeket egy következő tömbben
tároljuk.
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3. A veszélyességi értékeket tartalmazó tömb minden oszlopára hajtsuk végre 4–6.
lépéseket.
4. Haladjunk egy ciklussal felfelé az oszlopban, cellánként. Folyamatosan növeljük
az adott oszlopra jellemző biztonságos távolság értékét. Figyeljük a cellák
veszélyességi értékeit.
5. Ha olyan cellát találunk, melynek veszélyességi értéke egy adott küszöb fölé esik,
vizsgáljuk meg a felette lévő cellákat is. (Vizsgálhatunk egyetlen feltételben több
cellát.)
6. Ha az áthidalható magasságnál több, egymás feletti cellát minősítünk akadálynak,
állítsuk le a távolságmérő ciklust, és jegyezzük fel a lemért távolságadatot.
Ezzel meghatároztuk a kép egyes részeinek hozzávetőleges távolságát. A robotautó
vezérléséhez osszuk a képet három fő részre: bal, közép és jobb szektorra. A szektorok között
lehet, sőt, legyen átfedés is. Átlagoljuk az adott térrészekbe eső távolságadatokat, valamit az
összes távolságadatot. Az így kapott négy változó felhasználásával megoldható a
pályakorrekció, illetve a vészleállítás is.
Az elkészült rendszer tesztelése mind laborban, mind kültérben megtörtént és sikerrel zárult, a
robot teljesítette az elvárt feladatot: lassan haladva képes volt az útjába helyezett akadályokat
elkerülni. A GPS-es lokalizáció pontatlansága miatt a rendszert később PAL-optikás
képfeldolgozással egészítettük ki, amely ismert környezetben jelentősen javította az önhelymeghatározás pontosságát.

6.3 PAL-optika és a körbelátó szenzorok képének minőségi javítása
A következőkben azt vizsgáljuk, hogy miként lehet a PAL-optikás képsorozatok minőségét,
részletgazdagságát javítani [VZ5]. A felvetést különösen indokolja, hogy a hagyományos
CCD kamerával készült gyűrűs képsorozatok kis felbontásúak és ezért egy képpont relatíve
nagy környezetrészt képez le. Ezért célunk az un. super-resolution alapú videójavítási
technikának [105] a hatékony implementálása és vizsgálata körbelátó képsorozatokon.
Áttekintést nyújtunk a rendszerünk részleteiről, a super-resolution technika lépéseiről.
A konkrét megvalósítás bemutatása során a különböző optikai folyam módszereket is
vizsgáltunk, hiszen ezek alapvetően befolyásolják programunk végeredményét. A rendszer
által szolgáltatott megoldásokat ábrákkal illusztráljuk.
A célunk olyan alkalmazás kifejlesztése volt, amely képes bemeneti képsorozatokat
(videókat) feldolgozni, majd ebből előállítani egy újabb videót, aminek a felbontása nagyobb,
mint az inputé és az előállított videóképeken olyan részletek is megjelenjenek, amik az eredeti
videón nem voltak láthatók. A PAL-képsorozatok javítása mellett, egy ilyen program számos
más esetben is hasznos lehet. Például az általában gyenge minőségű felvételeket készítő
biztonsági kamerák képeit lehet javítani, mobiltelefonokkal felvett videók méretét lehet
növelni. Általánosságban elmondható, hogy a program olyan esetben is képes javítani a
felvétel minőségét, ahol a bemeneti videó felbontása meglehetősen kicsi, és/vagy viszonylag
nagy mennyiségű zaj terheli a képkockákat. Mindkét pozitív hatás a super-resolution technika
működéséből következik, melyet a következőkben ismertetünk.
A super-resolution technika működése több lépésből áll [105]. Az egyik ilyen a 2.2.1.
pontban bemutatott optikai folyam számítás. Ennek a lényege, hogy a videó képkockáinak
pixeleire meghatározzuk, hogyan mozdultak el a legutóbbi képkockához képest.
E programunkban több, implementált optikai folyam számító módszer közül választhatunk,
így egyfajta összehasonlítást kaphatunk, hogy az egyes tesztesetekben melyik technika adja a
legjobb eredményt.
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6.3.1 A super-resolution módszer
A super-resolution technikának két főbb változata létezik: a helyreállítás alapú [5], valamint a
tanító algoritmus alapú megközelítés [6]. E kétféle módszer működését tekintve lényegesen
eltér egymástól. A tanító algoritmusra épülő módszer esetében a feladatot általában neurális
hálózattal oldják meg, a működéséhez elég egyetlen kép, de emellett számos tanítómintával
kell előzetesen betanítani a rendszert, hogy bizonyos képrészeket hogyan kell felnagyítani.
A következőkben a rendszerünkben használt helyreállítás alapú megközelítést ismertetjük és
super-resolution módszeren csak ezt fogjuk érteni.
A helyreállítás alapú super-resolution lényege, hogy adott egy tetszőleges input videófolyam,
aminek minden egyes képkockáját egymás után feldolgozzuk. Az összes képkockára ki kell
számítani az un. optikai folyam vektormezőt, ami leírja, hogy az idő múlásával hogyan
mozdultak el a képkockák egyes pixelei. Mivel ismerjük a képkockákat, és azt, hogy ezek
pixelei hogyan vándoroltak az idő múlásával, ezért lehetőség van arra, hogy „bármely” i-edik
képkocka pixeleire meghatározzuk ugyanannak a képrésznek az elhelyezkedését a j-edik
képkockán. Ennek ismeretében többletinformációt szerezhetünk ugyanarról a képrészről,
melynek segítségével a kép felbontását és tartalomgazdagságát javíthatjuk. Feltételezzük,
hogy az egymást követő képkockákon többnyire ugyanaz látható, tehát a kamera és a videón
látható objektumok mozgási sebessége nem nagyobb egy bizonyos korlátnál.
Az optikai folyam számításnak emellett még számos buktatója lehet, mint például a különféle
átlátszó felületek és tükröződések megjelenése, a minta jellegzetességéből adódó problémák
(ismétlődések, csekély változás a mintában stb.). Mindezek miatt a módszer nem tökéletes, de
átlagos körülmények közt is igen jó eredményt biztosít. A következőkben kitérünk a superresolution technika főbb lépéseinek rövid ismertetésére, hogy könnyebb legyen a rendszerünk
felépítését bemutatni. E főbb lépéseket a [5]-ben leírtak szerint ismertetjük.

6.18. ábra A super-resolution főbb lépései, és az ezek közti kapcsolat [5].

Regisztráció és optikai folyam számítás
A folyamat első lépésének célja, hogy az input videófelbontását megnöveljük, majd optikai
folyam számítást végezzünk rajta. A felbontás növeléséhez a hagyományos subpixelesítő
technikákat lehet felhasználni. Ilyen például a legközelebbi szomszédok módszere, a lineáris,
vagy bicubic interpoláció. A gyakorlatban csak a köbös interpolációt érdemes használni,
mivel az lényegesen jobb eredményt ad, mint a többi. Érdemes megemlíteni, hogy léteznek
olyan subpixelesítő algoritmusok is, amelyeket kimondottan super-resololutionhoz
fejlesztettek ki (pl.: BLAZE, LAZA [8]).
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Mikor elkészült a felnagyított kép, azon optikai folyamot kell számítani. Erre azért lesz
szükség, ahogy a pixelek elmozdulásvektorait felhasználva több képkockát tudjunk
áttranszformálni úgy, hogy ugyanazt a pillanatot több képkocka közelítse, és így
többletinformációt lehessen nyerni. A következő módszereket alkalmaztuk az általunk
kifejlesztett programban: a Lucas–Kanade, piramis alapú Lucas–Kanade, a block matching, és
a Horn–Schunck optikai folyam algoritmus (2.2.1.). A kiválasztott módszer, és annak
paraméterei erősen befolyásolják, hogy az előállított videó minősége hogyan változik.
Képtranszformáció (warping)
Mikor sikerült előállítani felnagyított képkockákat, és a pixelek elmozdulásvektorait is
kiszámítottuk, akkor ezeket felhasználva a kép pixelein geometriai transzformációt kell
végrehajtani. Ha adott az n és az n+1 képkocka, valamint az ehhez tartozó optikai folyam
vektormező, akkor a transzformáció elvégezhető. Amikor az n kép minden egyes pixelének
pozícióját megváltoztatjuk az optikai folyam hozzá tartozó vektorával, akkor lényegében egy
olyan m kép áll elő, ami majdnem megegyezik az n+1 képpel, de apró eltérések előfordulnak.
Éppen ezek az eltérések fogják szolgáltatni azt a többletinformációt, ami a végeredményen
majd biztosítja, hogy eddig nem látható részletek tűnjenek fel.
Természetesen nem megkötés hogy a transzformációt csak szomszédos képkockák közt
végezhetjük el. Az n-2, n-1, n+1, n+2 képkockákból is előállítható egy olyan kép, ami közel
megegyezik az n képpel. Az, hogy hány darab szomszédos képen végezzük el a műveletet,
ugyancsak erősen befolyásolja az eredményt. Lassú mozgás esetén több képet lehet bevonni a
számításba, mivel ez növelheti az előállított videó minőségét, viszont mikor hirtelen, vagy
nagy mozgás történik, célszerűbb kevesebb képpel dolgozni, hogy az optikai folyam
algoritmus pontatlanságából adódó hibák kevésbé befolyásolják az eredményt. Akárhány
input képet is használtunk ennél a lépésnél, a kimenet k darab kép lesz, melyek többnyire
ugyanazt a pillanatot ábrázolják apró eltérésekkel.
Fúzió (fusion)
A super-resolution algoritmus következő fő lépése az un. fúzió. A k darab bemeneti képből
készítünk egyetlen kimenetit. Az így előállított kép lesz rendszerünk eredménye, a javított
minőségű kép. Az összeolvasztás legegyszerűbb módja az egyszerű átlagolás. Vesszük az
összes képből egy adott koordinátájú pixel intenzitásértékeit, majd ezek átlagát írjuk a
kimeneti kép ugyanazon koordinátájú pontjára. Az átlaghoz hasonlóan a medián is
használható összeolvasztásra.
Utófeldolgozás
A fúzió lépéssel lényegében véget is ér a programunk által implementált super-resolution
algoritmus működése. Az [5]-ben opcióként definiálnak még utófeldolgozási/élesítési lépést
is, melynek lényege, hogy az összeolvasztás után további minőségjavítást próbáljunk elérni.
Az élesítés elvégzésére „unsharped masking”, és Laplace-féle élesítési technikákat
implementáltunk.

6.3.2 A megvalósítás elvi háttere
A tervezés és megvalósítás során legfőbb szempont a minőség növelése mellett a sebességbeli
hatékonyság, az átláthatóság és továbbfejleszthetőség volt. A program tervezésekor az
objektum orientált paradigmát követtük, és törekedtünk arra, hogy a későbbiekben könnyen
lehessen újabb algoritmusokkal bővíteni a rendszert. A bővíthetőség a super-resolution
mindegyik lépésénél jelen van, egyszerűen lehet újabb technikákat implementálni és
kipróbálni. A bővíthetőség elérése érdekében absztrakt ősosztályokat készítettünk mindegyik
lépéshez. A képnagyítás (subpixelling), az optikai folyam számítás, a képtranszformáció
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(warping), és a képek összeolvasztásának algoritmusa (fusion) is un. plug-in technikával
tetszőlegesen cserélhető. Mindegyik ősosztály meghatározza, hogy az adott lépésnek milyen
kimenetei és bemenetei vannak, a konkrét megvalósítás pedig a külső kódrészletek számára
teljesen lényegtelen. Az absztrakt ősosztályokon kívüli, fő vezérlő osztály az egész rendszer
és a super-resolution lépések koordinálásáért felelős. Az egyes algoritmusok a feladatukhoz
ettől kérdezhetik az általános paramétereket.
Működéskor elsőként a subpixelesítésért felelős osztály végzi feladatát, majd ezt követi az
optikai folyam számítás. A kiszámolt optikai folyamokat érdemes az egymást követő
framekre egy sorban eltárolni, mivel a későbbiekben így nem kell újra kiszámolni azokat.
Hasonló optimalizálás végezhető a transzformált képek tárolására is, de ott csak az n előtti
képkockák „előretranszformált” változatait érdemes tárolni. Mikor az optikai folyam
kiszámításra került, képtranszformáció hajtódik végre, hogy mindegyik kép az n képkockát
közelítse. Utolsó lépésként az összeolvasztásért felelős osztály végzi el feladatát.
Az input videó egymás utáni képkockái

Optikai folyam

Subpixelesítés

Sor

Sor
Képtranszformáció

Eredmény

Fúzió

Útófeldolgozás

6.19. ábra Az általunk implementált rendszer működésének sematikus ábrája [VZ5]
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6.3.3 Super-resolution körbelátó képszekvenciákhoz
Hagyományos optikával készített képek csak egy szűk környezetet képeznek le. Ha a teljes
360 fokos környezetet szeretnénk látni, akkor használhatunk körbelátó képalkotót, pl. PALoptikát, vagy valamilyen tükrös megoldást. Ezekben az esetekben azonban egy pixelen
relatíve sok információ képződhet le, mivel a teljes környezet egy gyűrű alakú kép
formájában jelenik meg. Így különösen indokolt, ha super-resolution technikával próbáljuk
növelni a minőséget. Kihasználva ezt a lehetőséget, tovább pontosíthatjuk az egyébként
egyszerűen kinyerhető helyzet- és irányadatokat, ezáltal mobil robotikában még precízebb
térképeket vagy akadályhelyzeteket határozhatunk meg. E projektrész feladata ezért az volt,
hogy körbelátó képalkotó esetén alkalmazzuk a kifejlesztett super-resolution rendszert.
Amint azt a 6.20. ábra szemlélteti, a sík területen mozgó robotra szereltük fel a körbelátó
rendszert. A kamera és a tükör optikai tengelye merőleges a felszínre, a gravitációs tengely
irányában fekszik és az optikai rendszer – több más vizsgált feladathoz hasonlóan – lefelé néz.
A vizsgálatok során a kamera segítségével képsorozatokat vettünk. Ezalatt a robot vagy
egyenes vonalú mozgást, vagy forgó mozgást végzett.

6.20. ábra Mobil robot és a körbelátó képalkotó

Mivel kis mozgásoknál sűrű optikai folyam meghatározó technika előnyös, ezért főleg a
Horn–Schunck (6.21. ábra) és a mintaillesztéses (block matching) módszereket használtuk,
ritkábban a Lucas–Kanade-módszert. Az utóbbi, mivel lokálisan konstans sebességeket tételez
fel, és ez a feltételezés körbelátó képeknél még kevésbé igaz, az output képen gyengébb
minőséget eredményezett.
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6.21. ábra Optikai folyam vizsgálata forgó mozgás esetén Horn–Schunck-módszerrel. (A robottól jobbra látható
macska a forgással ellentétes irányba mozog, ezért az optikai folyamot reprezentáló vektorok ott ellentétes
irányba mutatnak.)

6.22. ábra (balra) Bicubic interpolációval és (jobbra) super-resolution technikával javított képsorozat

Áttekintve az eddigieket, a fejezetben szakmaspecifikus alkotások eredményeit mutattam be.
Elsőként lépegető robotok esetén az egyik alapvető feladat, a megfelelően összehangolt, stabil
járási stratégia kialakítását vizsgáltam. Négylábú mobil robot esetén statikus stabilitást nyújtó
mozgássorozat készült előre- és hátrafele haladáshoz, forduláshoz, valamint oldalra lépéshez,
majd gyorsabb mozgás érdekében olyan változat is kifejlesztésre került, amikor maga a
haladás dinamikusan stabilizál. A keretdeformációt kompenzálandó a láb „beroggyantásával”
újszerű megoldást adtam a stabil mozgás kialakításának céljából [VZ3], [VZ22], [VZ24].
A FOBOT hatlábú robot lábai forgómozgást végeznek és azt kellett megfelelően
szinkronizálni a haladás érdekében. A hatékony ütemezés céljából új eszközt,
mozgásszerkesztő programot fejlesztettünk ki, amely sikeres szimulációs ellenőrzés után a
robotnak elküldi a megfelelően beállított és időzített utasításszekvenciát. A mozgást
jelentősen segíti a lábak íves vége. A lábak mozgatása tesztelhető egyenként vagy
összehangoltan. Ez utóbbi esetben lehetőség van járási stratégiák kialakítására – tripod,
quadropod, „hernyó” mozgások készültek el –, továbbá a pozíciók változásának számszerű és
grafikusan ábrázolt megjelenítésére és figyelemmel kisérésére [VZ17].
Ezután az elkészített guruló mobil robotjaink és kifejlesztett navigációs rendszereik közül a
CCExplorer modellautó alapú rendszert ismertettem [VZ18]. A robot optikai folyamok
vizsgálatával detektálta az előtte lévő munkakörnyezetet, GPS használatával lokalizálta
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pozícióját és később, újszerű eredményként PAL-optikás kép segítségével pontosította azt
ismert környezetben [VZ12].
Az utolsó részben azt írtam le, hogy miként lehet a PAL-optikás képsorozatok minőségét,
részletgazdagságát javítani a super-resolution technikával. Kihasználva ezt a lehetőséget,
tovább pontosíthatjuk az egyébként egyszerűen kinyerhető helyzet- és irányadatokat, ezáltal
mobil robotikában még precízebb térképeket, vagy akadályhelyzeteket határozhatunk meg.
Különböző optikai folyam technikákat implementáltunk és hasonlítottunk össze a minőség
javítása szempontjából [VZ5]. A kifejlesztett super-resolution rendszer részletgazdag
körbelátó képsorozatokat készít [VZ1]. A fejlesztés során sikerült egy jól bővíthető, egyszerű
rendszert készíteni, melyben könnyen lehet tesztelni, és összehasonlítani különféle optikai
folyam számítást alkalmazó, helyreállítás alapú super-resolution módszereket. Az egyszerű
működés ellenére igen jó eredmények érhetők el, de néha az előállított képen intenzív
elmosódások jelentkeznek főként az optikai folyam számítás pontatlanságai miatt. A rendszer
körbelátó videófolyamokra is tesztelve lett annak érdekében, hogy a későbbiekben jobb
minőségű térképet lehessen majd építeni a részletgazdagságban nagyobb képsorozatokból.
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7 Összefoglalás és új tudományos eredmények
A kilencvenes évek közepétől több mobil robotot készítettem – a kutatásokba bevont
hallgatók segítségével –, melyek majd mindegyike más szenzorok mellett, hagyományos és
körbelátó kamerákat is használt. A robotépítő tevékenység e területen elért megoldásait
prezentálja az értekezés. A disszertáció tehát hosszabb fejlődési folyamat eredményeit foglalja
össze, amely időszak alatt a kapcsolódó technológiák, az alkalmazott módszerek jelentősen
fejlődtek, azóta már más szintű megközelítési lehetőségeket is biztosítanak.
Értekezésemben az általunk készített mobil robotok segítségével azokat a részfeladat
megoldásokat vizsgáltam, amiket a navigáció során különböző munkakörnyezeti feltételekből
kiindulva kell megoldani. Eredményeim három csoportra oszthatók és tézisekként a
következőkben foglalhatók össze.
Beltéri környezetben a mobil robotok különböző szenzorok, illetve PAL-optika használatával
történő navigációja, akadály-elkerülése terület megoldásainak részletezése:
1. téziscsoport: Az akadály-elkerüléshez, pályatervezéshez, foglaltsági
reprezentációhoz, illetve vektoros térképkészítéshez kapcsolódó eredményeim:
1.1. altézis:

hálós

Pályatervezési algoritmusokat valósítottam meg és hasonlítottam össze
foglaltsági hálós térkép-reprezentáció esetében. Képfeldolgozás alapú eljárást
fejlesztettem ki négylábú lépegető mobil robot lábkörnyezetének valós idejű
vizsgálatára és az akadály-elkerülésre PAL használatával.

A kifejlesztett EXPLORATORES II. robotrendszerünkben [VZ22], [VZ24] tárgyreflexiós
szenzorcsoporttal alkotott térképek esetén foglaltsági hálós reprezentáció alkalmazásával
összehasonlítottam szabályrendszer alapú, neurális hálózattal támogatott, tanulásra képes,
potenciálmezővel kalkuláló és gráfbejáráson alapuló pályatervezési módszereket. Rámutattam
az egyes technikák használhatóságára, előnyős és részben a reprezentációból adódó, nagy
memóriaigényű megvalósítást igénylő hátrányos oldalaira. A hullám-továbbterjesztéses
módszernek olyan továbbfejlesztését adtam, amely előre nem ismert környezetben is
megoldást szolgáltat [VZ23].
Lépegető robotok esetében felmerülő feladatra adok választ PAL-optikával készített kép
feldolgozásával. Olyan képfeldolgozó rendszert [VZ19], [VZ20] fejlesztettem ki, amely
négylábú robot hasára szerelt körbelátó kamera képének vizsgálatából valós időben detektálta
a lábak lokális környezetét és így lehetővé teszi az ütközésmentes, biztonságos mozgatást.
1.2. altézis:

Módszert adtam robotnavigációnál alkalmazható akadálydetektálásra
strukturális megvilágítást alkalmazó képfeldolgozás használatával.

Szenzoradatok térképbe illesztésének más megközelítését is vizsgáltam. Ezen belül megadtam
akadályok detektálásának és tárolásának egy tömörebb, vektoros reprezentációja, amely
általános célú megvalósítást [VZ15], akár több szenzor adatainak fúzióját is képes kezelni.
Saját fejlesztésű, strukturális megvilágítást alkalmazó lézerszenzorral, ultrahangos érzékelővel
[VZ13] eredményesen teszteltem a rendszert.
Kültéri környezetben a lokalizációs feladatra kifejlesztett megközelítéseket (GPS
használatának lehetőségét, ismert környezetben az így kapott helyzetadatok pontosítási
módszerét) és a térképkészítés, valamint lokalizáció körbelátás-alapú megoldását mutattam
be.
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2. téziscsoport: Eredményeim kültéri navigációval és körbelátás alapú térképkészítéssel
kapcsolatban:
2.1. altézis:

Megoldást adtam mobil robot kültéri durva lokalizációjára GPS használatával.
Eljárást dolgoztam ki és valósítottam meg mobil robot kültéri lokalizációjának
pontosítására ismert környezetben, körbelátó képek használatával.

A látásalapú technikákat kültéri környezetben célszerű más szenzorok használatával
kombinálni. Ezt alkalmazva GPS segítségével történő durva lokalizáció lehetőségét
vizsgáltam a kifejlesztett rendszerben [VZ14], [VZ16], [VZ17].
Bemutattam, hogy ismert környezetet feltételezve, CCExplorer robotunk [VZ17] körbelátó
kamerás kiegészítésével miként javítható a lokalizáció. A gyűrűs képen megjelenő jellemző
pontok vizsgálatával és térgeometriai számítással a mobil robot helyzetét tovább
pontosítottam a GPS segítségével mérhető értékek mintegy felére. A helyzetinformáció
mellett a robot orientációját is származtattam a képből [VZ12].
2.2. altézis:

Mobil robotok navigálásának céljából eljárást dolgoztam ki és valósítottam
meg topológiai és felülnézeti térképek létrehozására.

Egy olyan PAL-optikával felszerelt mobil robot megtervezését és kivitelezését mutattam be,
amely autonóm navigációra képes [VZ9]. Autonómián itt olyan feladatok önálló elvégzésére
való képességet értek, mint vonalkövetés, akadálykerülés, és főként önálló helyzetmeghatározás, térképezés, illetve térkép alapján pálya bejárása. Az elkészített berendezés főbb
jellegzetessége, hogy az alapvető vonalkövetési, sávkövetési és objektumkövetési feladatokon
túl, egy hibrid módszerrel, genetikus algoritmussal és hiba-visszaterjesztéses neurális háló
segítségével képes feltérképezni a számára ismeretlen környezetet [VZ2], [VZ6], [VZ7].
Ennek felhasználásával a robot képes a felhasználó által megadott célpozícióba
ütközésmentesen eljutni.
Ezután olyan szakmaspecifikus problémákra adtam választ, mint a lépegető robotok esetén
alkalmazandó járási stratégia kialakításának metódusa, a mobil robotnavigációs és akadályelkerülési problémájának gyakorlati megvalósítása, illetve az alkalmazott körbelátó kép
minőségének és felbontásának érdemi javítása, hogy minél több részletet figyelembe lehessen
venni az előző feladatoknál.
3. téziscsoport: Szakmaspecifikus alkotásként megvalósított mobil robotok és navigációjuk
terén elért eredmények:
3.1. altézis:

Saját készítésű négylábú és hatlábú robotokon járási stratégiákat vizsgáltam és
mozgásszerkesztő
szoftvereszközt
készítettem
járási
algoritmusok
kialakításához.

Lépegető robotok esetén az egyik alapvető feladat, a megfelelően összehangolt, stabil járási
stratégia kialakításának vizsgálata. Négylábú mobil robot esetén statikus stabilitást nyújtó
mozgássorozatot készítettem előre- és hátrafele haladáshoz, forduláshoz, valamint oldalra
lépéshez, majd gyorsabb mozgás érdekében olyan változatot is kifejlesztettem, amikor maga a
haladás dinamikusan stabilizál [VZ3], [VZ22], [VZ24].
A FOBOT hatlábú robot lábai forgómozgást végeznek és azokat kellett megfelelően
szinkronizálni a haladás érdekében. A hatékony ütemezés céljából mozgásszerkesztő
programot fejlesztettem ki, amely sikeres szimulációs ellenőrzés után a robotnak elküldi a
megfelelően beállított és időzített utasításszekvenciát. A lábak mozgatása tesztelhető
egyenként, vagy összehangoltan. Ez utóbbi esetben lehetőség van járási stratégiák
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kialakítására – tripod, quadropod, „hernyó” mozgások készültek el –, továbbá a pozíciók
változásának számszerű és grafikusan ábrázolt megjelenítésére és figyelemmel kisérésére
[VZ17].
3.2. altézis:

Saját fejlesztésű és készítésű guruló és lépegető robotok esetében az előző
tézisek fizikai megvalósításán keresztül bemutattam a kifejlesztett navigációra
és térképezésre irányuló algoritmusok és módszerek működését.

Az elkészített guruló mobil robotok és kifejlesztett navigációs rendszereik közül a
CCExplorer modellautó alapú rendszert ismertettem részletesebben [VZ18]. A robot optikai
folyamok vizsgálatával detektálta az előtte lévő munkakörnyezetet, GPS használatával
lokalizálta pozícióját és később körbelátó optikás kép segítségével pontosította azt ismert
környezetben [VZ12].
3.3. altézis:

Saját megvalósítású roboton keresztül megmutattam a PAL-optika és a
körbelátó szenzorok képének minőségi javítását és így összetett navigálási
feladatokban történő alkalmazhatóság hatékonyabb lehetőségét.

Azt vizsgáltam, hogy miként lehet a PAL-optikás képsorozatok minőségét, részletgazdagságát
javítani a super-resolution technikával. Kihasználva ezt a lehetőséget, tovább pontosíthatjuk
az egyébként egyszerűen kinyerhető helyzet- és irányadatokat, ezáltal mobil robotikában még
precízebb térképeket, vagy akadályhelyzeteket határozhatunk meg. Különböző optikai folyam
technikákat implementáltam és hasonlítottam össze a minőségjavítás szempontjából [VZ5].
A kifejlesztett super-resolution rendszer részletgazdag körbelátó képsorozatokat készít [VZ1].
Az elért eredmények hasznosítási lehetőségei
Az elért eredmények nemcsak a bemutatott kutatási feladatokban hasznosíthatók, hanem
némelyik általánosabb megoldást is eredményezett. A lépegető robot hasára szerelt PALoptikához készített képfeldolgozási rendszer olyan eljárásgyűjtemény, amely minimális
továbbfejlesztéssel akár biztonsági szoftverként is funkcionálhat. A kamera mennyezetre
helyezésével nagyobb környezet változása is egyszerűen vizsgálható. A kifejlesztett GPS-es
rendszert járművekkel is sikerült tesztelni és az eredmény helyesen jelent meg a térképen.
A super-resolution technikát megvalósító rendszer általános megoldást prezentál, így
kisfelbontású képsorozatot (pl. TV esetén) képes a mostani elvárásoknak eleget tévő nagyobb
felbontásúra (HD minőségűre) alakítani.
Továbbfejlesztési lehetőségek
Természetesen számos fejlesztési igény is felmerül. A PAL-képek transzformációjakor
jelenleg csak a virtuális felülnézeti technikát használtam ki a térképkészítésnél. A beltéri
környezetben készített képsorozatok külső részén látható panorámikus terület olyan
objektumok könnyen azonosítható jellemzőit tartalmazza, amelyek topológikus
térképkészítéshez és megjelenés alapú navigációhoz egyszerűen alkalmazhatók lennének.
Ilyenek lehetnek például az ajtók függőleges élei, melyek sugár irányban látszódnak a képen.
A robot mozgása során az optikai folyamokból navigációs jellemzőket is meg lehet határozni.
Például folyosón haladáskor a kétoldali optikai folyam eltéréséből vezérlő jelet generálhatunk
a középen tartás érdekében.
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