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1. Bevezetés
A múlt évezred végére a tudomány és a technika fejlődésével sorra nyíltak meg a lehetőségek
újabb és újabb anyagmozgatási problémák robotizált megoldására. Manapság már nemcsak a jól
definiálható és modellezhető ipari környezetben találkozunk robotokkal, hanem megjelentek a
mindennapi életünkben, a szórakoztatóiparban és a háztartásban is. S bár a trendek azt mutatják,
hogy a beágyazott rendszerek egyre intelligensebbek, a robotokkal foglalkozó kutatók
felismerték, hogy változékony, vagy nehezen modellezhető környezetben végzendő feladatokra
nem lehetséges teljesen önállóan működő robotokat készíteni.
Ilyen esetekben nyújt segítséget a teleoperáció és a telejelenlét eredményeit ötvöző
telerobotika, amely rosszul specifikált környezetben végzendő anyagmozgatási feladatok emberi
távfelügyelettel történő elvégzésével foglalkozik. Telerobotika teszi lehetővé űrkutatási feladatok,
veszélyes környezetben végzendő feladatok, vagy távsebészeti műtétek végrehajtását a
mesterséges intelligencia és az emberi intuíció szinergialehetőségeinek kihasználása révén.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika
Tanszékén a kilencvenes évek eleje óta folyik gépi látással és intelligens robotokkal foglalkozó
kutatómunka. A témában számos tudományos cikk [26] [27] [28] és disszertáció [29] [30] is
született, amelyek megalapozták, illetve segítették a telerobotikai témájú kutatómunkámat.

1.1 Telerobotikai rendszerek általános felépítése
A telerobotikai rendszerek alapját az emberi felügyeleti irányítás általános modellje adja,
amelyet az alábbi ábra szemléltet:
Megjelenítők

Kezelő
személy

Lokális
számítógép

Távoli
számítógép

Érzékelők

munkaterület
manipulátor

Kezelőszervek

lokális hurok

Akadályozó
közeg

távoli hurok
Beavatkozók

HIC

Kezelő-interaktív rendszer (HIS)

Kommunikációs
kapcsolat

TIC

Telerobot

1. ábra: Telerobotikai rendszerek általános felépítése [32] alapján
A kezelő személy az interaktív kezelőrendszer (Human-Interactive System - HIS) segítségével
csatlakozik a felügyelt telerobotikai rendszerhez. Az általa küldött parancsok a telerobothoz egy
dedikált kommunikációs kapcsolaton keresztül jutnak el. A telerobot érzékelői által feldolgozott
jelek adnak visszajelzést a manipulációs tér eseményeiről, így a kiadott parancs hatásáról is.
A kommunikációs kapcsolat a legtöbb telerobotikai alkalmazásban megnehezíti a közvetlen
irányítást. Rendszerint nem elhanyagolható késleltetéssel és csak korlátozott sávszélességgel
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rendelkezik, gyakran nem megbízható (például IP hálózatok esetén csomagvesztés történhet). A
robot irányítását tovább nehezíti az esetlegesen dinamikusan változó holtidő (jitter) is.
Az embert és egy jelentősebb holtidővel rendelkező kommunikációs kapcsolatot magába
foglaló zárt szabályozási rendszer elfogadhatatlanul lassú lesz, egyszerű feladatok elvégzése is
hosszú időbe telhet, ugyanis az instabilitás elkerülésére a kezelő személy általában a „move and
wait” stratégiához folyamodik: beavatkozik, majd megvárja, amíg a művelet végrehajtásáról szóló
információk visszaérkeznek. Ezt a szabályozástechnikai problémát két visszacsatoló hurok
beiktatásával oldják meg.
A kezelőrendszer oldali visszacsatolás ergonómiai célú, a kiadott parancs tényét és esetleg
várható hatását jelzi vissza a kezelő személy számára – lehetővé téve ezzel a kommunikációs
kapcsolat holtideje ellenére a folyamatos irányítást. A telerobot oldali visszacsatolás pedig egy
olyan intelligens szabályzókör, melynek feladata a telerobot mozgatása az érzékelői által
feldolgozott információk, illetve a kezelő személytől kapott utasítások alapján.
A telerobotikai rendszereknek alapvető jellemzője ez az úgynevezett intelligens, félautonóm
működés. Ez teszi lehetővé, hogy a telerobot váratlan eseményekre adekvát módon reagáljon,
például egy hirtelen felbukkanó tárgyat kikerüljön anélkül, hogy a kezelő személy erre külön
utasítást adna. Ez kiváltképp olyan helyzetekben fontos, amikor a robot a holtidő kétszeresén
belül ütközne, ilyenkor a kezelő személynek elvi lehetősége sincs az ütközés megakadályozására.
A telerobot intelligenciája és a környezet változékonyságának függvényében a telerobotot kezelő
személy feladata a közvetlen vezérléstől egészen a stratégiai irányításig széles skálán
megválasztható.
A fent leírt félautonóm viselkedést megvalósító intelligens szabályzókör tervezéséhez ad
segítséget a NASREM [31] telerobotikai referenciamodell, amelyet a 2.1. fejezet mutat be
részletesen.

1.2 Multiágensű robotika
Az ágens fogalmára a szakirodalomban különböző definíciókat is találunk. Egy általános
definíció szerint az ágens egy olyan autonóm entitás, amely céljai elérésére törekszik, önálló
döntések meghozatalára képes, és a környezet változásaira reaktív, esetleg proaktív módon tud
reagálni. Egy ágens fontos jellemzője, hogy képes más ágensekkel is kommunikálni.
Multiágensű robotika többségében mobil robotcsoportokkal foglalkozik, amelyek a fenti
definíciónak megfelelnek. Önálló döntésre képes, a környezet változásaihoz proaktívan
alkalmazkodó robotcsoportot olyan problémák esetén alkalmaznak, amelyeknél koordinált
beavatkozásra van szükség egymástól viszonylag távol eső helyeken.
Az egyes ágensek vezérlésének megvalósítására különböző módszerek vannak. Arkin [33]
séma alapú viselkedésorientált megközelítését számos esetben sikerrel alkalmazták. A robot
ágensek viselkedési mintákkal rendelkeznek, amelyek mindannyian a robot haladási irányát
próbálják befolyásolni. Minden egyes viselkedési séma egy-egy vektort generál az általa
megfelelőnek tartott irányba, melyek hossza az illető viselkedés az adott szituációban számított
Urbancsek Tamás
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fontosságával arányos. Ezen vektorok eredőjét normalizálva adódik a robot eredő mozgásiránya,
amelyet a mozgástervező algoritmus végrehajt. Ez a megközelítést [33] is részletesen tárgyalja.

1.3 Multiágensű telerobot rendszerek
Multiágensű telerobotrendszerek (MTR) lehetővé teszik egy vagy több felhasználó számára
távoli robotok egy csoportjának felügyeleti irányítását a telerobotika és a multiágensű robotika
kedvező tulajdonságainak egyesítésével. Egy ilyen rendszer tervezésénél felmerülő problémák
nem kezelhetők kizárólag az egyik, vagy a másik diszciplínában megszokott módon, sőt további
kérdések is felmerülnek:
•

Hogyan képes a kezelő személy megosztani a figyelmét egy robotcsoport egyidejű
irányítása során?

•

Hogyan tud együttműködni a kezelő személyek egy csoportja, akik ugyanazokat a
robotokat irányítják?

•

Hogyan egyesíthető a kezelő személyek parancsai a többi ágenstől származó
utasításokkal és a robot saját döntésével?

A telerobotikai vagy a multiágensű rendszereknél használt tervezési módszerek némi
módosítással általánosíthatóak. Például a séma alapú irányítás kétféleképpen is átültethető
multiágensű telerobotikai környezetbe:
•

A felügyelő személy tekinthető egy többi robottal egyenértékű ágensnek, amely
közvetlenül próbálja befolyásolni egy vagy több robot haladási irányát.

•

A felügyelő személy közvetlenül állítja a viselkedési sémák súlyait, ezáltal a rendszer
szempontjából egy ágensek feletti entitásként szerepel.

A multiágensű telerobotika tehát felfogható egy olyan általános diszciplínaként, melynek egyik
speciális esete a telerobotika, ha csak egyetlen robotot irányítunk, illetve egy másik a multiágensű
robotika, ha nincs felügyelő személy.

1.4 Kitűzött célok
Az értekezés a multiágensű telerobotikai rendszerek intelligens irányításával foglalkozik.
Munkámban a következő részfeladatok megoldását tűztem ki célul:
•

A multiágensű telerobotrendszerek félautonóm irányításának általános, hierarchikus
modellezése. A szakirodalomban számos helyen találkozhatunk azzal a ténnyel, hogy
a telerobotok vezérlésére alkalmazott NASREM hierarchikus referenciamodell nem
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alkalmazható multiágensű rendszerek felügyeleti irányításának tervezésére.
Kutatásaim fő célja tehát a komplex irányítási probléma egymásra épülő
hierarchiaszintekkel történő modellezése, külön kitérve a multiágensű viselkedést
lehetővé tévő rendszerösszetevők modelljének megalkotására. Az egyes vezérlési
szintek modellje magában foglalja a manipulációs tér reprezentációjának az adott
irányítási hierarchiaszinthez tartozó legfontosabb elemeit, illetve hogy ezek
paramétereit miként lehet a rendelkezésre álló szenzorjelekből kinyerni.
•

Multiágensű telerobotikai rendszereket vizsgálva gyakran találkozunk lábakon járó
robotokkal, amelyek vezérlése mozgásprimitív szinten kulcspozíciók sorozatának
megadásával történik. Kutatásaim második célkitűzése az ilyen rendszerekben a
kinematikai alapon tervezett elemi mozgások egy olyan optimális halmazának
előállítása, melyek felhasználásával a ráépülő hierarchiaszintek a telerobotot a
tervezett pályáján tudják tartani.

•

A legtöbb telerobotikai rendszerben vizuális szenzorokat alkalmaznak. Kis
mélységélességgel rendelkező optikával lehetőség nyílik a tárgyak térbeli helyzetének –
kifejezetten a mélységének – elmosódottság alapján történő automatikus becslésére. A
megoldandó feladat egy választott telerobot manipulációs terének geometriai
modellezése és manipulátorának passzív vizuális alapon történő pozícióbecslése.

•

A referenciamodell és az algoritmusok gyakorlati alkalmazhatóságát igazolni kell két
egymástól lényegesen eltérő multiágensű telerobotikai rendszer felépítésének és
működésének ismertetésével.

1.5 Választott módszerek és eszközök
Az értekezésben bemutatott pozícióbecslési és mozgástervezési algoritmusok közös
jellemzője, hogy mindkét optimalizálási problémát egy numerikusan számítható nemlineáris
költségfüggvény minimumhelyének keresésére vezetik vissza. A költségfüggvények deriváltja
numerikus úton határozható meg, az optimum így gradiens alapú iteratív eljárásokkal közelíthető.
A kísérleti fázisban ezt a MATLAB Optimization Toolboxa segítségével végeztem.
A kísérleti humanoid robot mozgásának off-line optimalizációjához szükséges volt a robot
dinamikus viselkedésének modellezése, amely az erre a célra szabványosított Modelica nyelven
[60] készült, a szimuláció pedig Dymola [58] környezetben történt. A pozícióvisszacsatolási
algoritmus a megvalósított humanoid teleoperációs rendszer többi szoftver komponenséhez
hasonlóan Microsoft. NET 2.0 környezetben C# nyelven került implementálásra.
A pozícióbecsléshez szükséges vizuális adatok feldolgozására a MATLAB Image Processing
Toolbox, a mérések kiértékeléséhez és a hibaanalízishez pedig a Statistics Toolbox szolgáltatásait
használtam fel.
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2. A NASREM referenciamodell kiterjesztése
multiágensű teleoperációs rendszerekre
Kutatásaim első fázisában a 1.3. fejezetben bevezetett multiágensű telerobotikai rendszerek
intelligens vezérlésének felépítésével foglalkoztam. A tématerület részletesebb ismertetését
követően rátérek a kutatásaim eredményének kifejtésére.
1. Tézis

[5][6]
Általánosítottam a telerobotikai rendszerek felügyeleti irányításának
tervezésére alkalmazott NASREM referenciamodellt, kiegészítve olyan
új komponensekkel, amelyek lehetővé teszik a modell alkalmazását
multiágensű telerobotrendszerek intelligens vezérlésének tervezésére is.

2.1 A NASREM telerobotikai referenciamodell
A NASREM rövidítés jelentése „NASA/NBS Standard Reference Model for Telerobot
Control System Architecture” [31], azaz a telerobotok vezérlési architektúrájának NASA által
ajánlott szabványos referenciamodellje. Funkcióját tekintve hasonló a nyílt rendszerek közötti
kommunikációt szabványosító ISO/OSI referenciamodellhez. Mindkét modell egy komplex
problémakör feladatait rendszerezi, s azok természetes egymásra épülése alapján stukturálja.
Minden egyes szint a hozzárendelt probléma megoldásával elfedi annak komplexitását és egy
absztrakt szolgáltatást nyújt a felette lévő szintek számára.
A NASREM a telerobotok félautonóm viselkedését megvalósító intelligens szabályzókör
tervezéséhez ad segítséget oly módon, hogy a vezérlési problémát az alábbi hat szintre osztja:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

A szervo szint feladata a robot csuklóinak megadott függvény szerint történő mozgatása.
A robot dinamikai modellje és a külső erők zavaró hatásainak identifikálásával az irányítási
feladat a szervókra jutó beavatkozójel segítségével a pozíció alapjel minél pontosabb
lekövetése.
A mozgásprimitív szint feladata néhány csukló, például egy láb vagy a robot kerekeinek
koordinált irányítása kibővített dinamikus modell alapján.
Az elemi mozgások szintjén a feladat a robot mozgásának összetett irányítása.
A feladat szinten a robot egy konkrét cél érdekében végzett mozgásainak összehangolását
és végrehajtását értjük.
A szolgáltatás szint az egy helyszínen végezhető feladatok összességének koordinálásával
foglalkozik. A fő probléma a közösen használt erőforrások – úgymint hely, eszközök –
elosztásának megszervezése.
A küldetés szint a különböző helyszíneken elvégezhető feladatok összességének
kivitelezését koordinálja
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Minden egyes szint a robot irányításának egy-egy aspektusával foglalkozik, felépítésüket
tekintve három modulból állnak:
•

szenzorok jeleinek feldolgozása

•

a manipulációs környezet modellezése a hierarchiai szint feladatának megfelelően

•

az irányítási feladat dekompozícióját végrehajtó mozgástervező modul

Az összes modul hozzá van kapcsolva egy központi adatbázishoz, amely a nyers és
feldolgozott szenzoradatok, a világmodellek a trajektóriák és az érkezett parancsok tárolását
végzi.
A szintek és moduljainak felépítését a következő ábra szemlélteti:

Task
Decomposition
Service
H6
Mission

Service

E-Move
Prim
Servo

Sensory
Processing

M6

G6

H5

M5

G5

H4

M4

G4

H3

M3

G3

H2

M2

G2

H1

M1

G1

Action

Global data system

Operator interface

Task

World
Modeling

Sense

2. ábra: A NASREM referenciamodell felépítése [31]
Bizonyos rendszereknél elképzelhető, hogy a fenti architektúrában a robot felépítésének
függvényében egy-egy modul, vagy akár egy teljes szint hiányzik. Például ha a manipulációs tér
lokalizált, nincsenek egymástól távol eső helyek, akkor a küldetés szint felesleges.
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2.1.1 Az operátor interfész
A kezelő személy parancsai, utasításai az operátor interfészen keresztül érkeznek a
telerobothoz. A kommunikáció minden egyes szinten elkülönülten történik. Az operátor
interfészt e kommunikációs protokollok összessége definiálja.
Az operátor parancsai a mozgástervező modulokhoz érkeznek. Minden egyes szinten a
mozgástervező modulok feladata, hogy a felsőbb szintektől érkező utasítást és a felügyelő
személytől kapott parancsokat értelmezze, illetve ezek kombinációjaként döntsön arról, hogy az
esetlegesen ellentmondó utasításokat hogyan oldja fel.

2.1.2 A NASREM szintjei
Az alábbiakban a szintek feladatait és azok moduljainak részletes szerepét tekintjük át.
Szintek leírásai részben [32]-ből származnak.
Szervo szint
A szervo szint feladata robot egy csuklójának közvetlen irányítása, azaz a
pozíció/sebesség/gyorsulás alapjel minél pontosabb lekövetése a szervókra jutó beavatkozójel
megfelelő előállításával.
A csuklóra jutó alapjel két forrásból érkezhet. Vagy a felső szint határozza meg, vagy pedig az
operátor. Elméletileg elképzelhető az is, hogy az operátor közvetlenül a beavatkozójelet küldi a
robot csuklóinak.
A szervo szint világmodellje kétféle lehet. A csuklót vagy kinematikailag modellezzük, vagy
pedig dinamikai módszerekkel. A kinematikai eset nagyon egyszerű, a szervo egyik legfontosabb
állapotjellemzője a csuklóparaméter, illetve ennek pillanatnyi sebessége. Rotációs csukló esetén ez
a csukló szöge és szögsebessége, lineáris csukló esetén pedig a pozíciója, illetve a sebessége.
A legtöbb gyakorlati esetben azonban nem tekinthetünk el a szervók dinamikus
modellezésétől, ehhez a szervók dinamikájának paramétereit pontosan ismernünk kell. A
meghatározásra váró paraméterek a szervo helyzete és sebessége/szögsebessége. Fontos jellemző
még a tehetetlenségi nyomatéka, nyomatékgörbéje és maximális nyomatéka, illetve a szervo
tengelyére ható erők illetve nyomatékok eredője. Ismernünk kell továbbá a beépített szabályzó
jellegét és pontos paramétereit. A pontos dinamikus modellhez elengedhetetlen a súrlódás és a
kotyogás modellezése is.
A fentiekből is látszik, hogy rengeteg számítási kapacitást takaríthatunk meg, ha egy
dinamikus rendszert kinematikai módszerekkel tudunk modellezni.
A szinthez tartozó szenzorokból a csuklók állapotát lehet meghatározni: a csukló pozícióját,
esetleg sebességét pozíció és fordulatszámmérő szenzorokkal lehetséges. A csuklóra ható
nyomatékok eredőjét nyomatékmérővel, vagy nyomatékhatároló szenzorokkal mérhetjük. A
szenzorfeldolgozó modul tehát a legtöbb esetben a dinamikus modell paramétereit identifikálja.
A szervo szint tipikus időhorizontja ~15ms, a beavatkozójel előállítása diszkrét
csuklószabályzás esetén tipikusan 1-2ms-onként történik.
Urbancsek Tamás

15

Ph.D. értekezés

Urbancsek Tamás: Korszerű irányítási architektúra multiágensű telerobotrendszerek tervezéséhez
Mozgásprimitív szint
A mozgásprimitív szint feladata néhány összetartozó csukló1 trajektóriájának megtervezése,
az egyes csuklókra kerülő alapjelek előállítása révén. A mozgástervezés történhet csuklótérben
vagy Descartes-koordinátarendszerben. Ez utóbbi esetben szükséges az inverz kinematikai és
dinamikai feladat megoldása.
A mozgásprimitív szint kinematikai modellezésén azt értjük, hogy a dinamikus hatásokat
(tehetetlenségi erők, nyomatékok) elhanyagoljuk, és csak a csuklók pozícióját és sebességét
vizsgáljuk. Kinematikai modellben akár a sebesség ugrássszerű megváltozása is lehetséges, tehát
azonnal le tudják követni az előállított ugró alapjelet is. A robotszerkezet kinematikai
viselkedésének modellezéséhez pontosan annyi kényszert kell megadni, amennyi a robot
szabadságfoka.
A mozgásprimitív szint dinamikus modellje a robot és a szervóinak dinamikus modelljéből, a
szegmensek tehetetlenségéből, illetve a környezet kontaktusait leíró kényszerekből épül fel.
Szenzorfeldolgozó modulja ez esetben erő- nyomaték- és gyorsulásmérők, valamint akár taktilis
szenzorok jeleit dolgozza fel, illetve épít az alatta lévő szint feldolgozott adataira. Amennyiben a
teleroboton vagy környezetében világ-koordinátarendszerben mérő pozíció- és orientációszenzor
található, úgy ezen információkat is ez a szint dolgozza fel.
A felügyelő személy az operátor interfészen keresztül pályát meghatározó, vagy pályát
módosító parancsokat küldhet csakúgy, mint a felette álló elemi mozgás szint: kulcspozíciókat
adhat meg, vagy akár más módon definiálhatja a csuklók pályáját.
A primitív szint tipikus időhorizontja ~300ms, a trajektória újratervezése kb. ~30ms-onként
történik.
Elemi mozgás szint
Az elemi mozgás szint feladata a robot trajektóriájának megtervezése annak érdekében, hogy
a robottest egy kívánt pozícióba jusson. Az elemi mozgások egymás után aktiválódó, illetve a
robot különböző részeinek egymással párhuzamosan végrehajtott mozgásprimitívjeiből állnak, s
ezek összessége valamilyen szempontból a robot számára oszthatatlan. Az elemi mozgás lehet
egy lépés, vagy akár egy összetett futó/ügető mozgás. Egy mobil robot helyváltoztató mozgása
akár 5-20 egymás utáni mozgásprimitívet is tartalmazhat, melyet egyenként az alsóbb szintek
hajtanak végre.
A feladat-dekompozíciós modul felelőssége az adott elemi mozgás végrehajtásának
koordinálása az operátor parancsainak figyelembevételével. A trajektóriatervező modul feladata,
hogy a robot a belátható időhorizonton belül a mozgása során ne ütközzön más tárgyakkal,
illetve elkerülje a szingularitási pontokat.
A felsőbb szintek és az operátor számára a feladat-dekompozíciós modul az elemi mozgások
végrehajtását teszi lehetővé. Tipikus operátori parancs lehet ezen a szinten egy elmentett elemi
mozgás aktiválása, vagy akár egy kívánt célpozíció elérése.
1

például a robot egy végtagja, vagy akár egésze
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A világmodell a manipulációs környezet geometriai modellje (környező tárgyak, akadályok
identifikált koordinátái) illetve a robot saját geometriai/kinematikai/dinamikus reprezentációja.
Vizuális információk kiértékelése tipikusan ezen a szinten történik, tipikus szenzor-feldolgozási
feladat a kamerák által felvett képekből a robot és a manipulációs környezet állapotának
meghatározása. A szenzorfeldolgozási modul építhet az alatta lévő szinteken kinyert
információkra is.
Az elemi mozgás szint tipikus időhorizontja ~2s, a trajektória újratervezése kb. 200msonként történik.
Feladat szint
A feladat szint szerepe a robot céljainak lefordítása elemi mozgások sorozatává. A feladatdekompozíciós modul feladata eldönteni, hogy a robot mikor melyik elemi mozgást hajtsa végre.
Tipikusan több elemi mozgás idejére tervez előre. Feladatok tehát jellemezhetők a több egymást
követő elemi mozgással, melyek végrehajtásának megtervezése a robot és környezete
modelljének segítségével történik.
A kezelő személy az operátor interfészen keresztül célokat tud megfogalmazni, illetve a
felsőbb szintek is célokat jelölnek ki. Fontos kérdés a célok reprezentációja: ez természetesen
rendszerről rendszerre változik, [31] például ilyen célokat fogalmaz meg: „cseréld ki az X tárgyat”
vagy „vizsgáld meg a Z felületet”.
A feladattervezés komplex folyamatmodellt igényel. A feladatok mozgásokra lebontásához
szakértői rendszereket alkalmazhatnak. Ezekben bizonyos elemi mozgások végrehajtásához
feltételeket lehet rendelni. Például akkor lehet elvenni a tárgyat az asztalról, ha a tárgy egyébként
az aszatalon van. Az ehhez szükséges szakértői tudás a feladat-dekompozíciós egységben
található.
A világmodell a környező tárgyak azonosításához szükséges információkat, azok helyzetét
méretét, alakját, textúráját tartalmazza. A szenzorfeldolgozó modul az elemi mozgás során
felismert objektumokra épít, a modell alapján azonosítja a tárgyakat tulajdonságaik alapján, és
elhelyezi azokat a világmodellben.
A feladat szint tipikus időhorizontja ~30s, újratervezés ~3s-onként.
Szolgáltatás és küldetés szintek
A szolgáltatási szint az egy helyen végzendő feladatok szinkronizálásával foglalkozik. Feladata
a különböző feladatok egymás után elvégezhetőségének biztosítása, az erőforrások kooperatív,
vagy kompetitív kiosztása. Ezek lehetnek hely, eszközök, feladatok. A világmodell a helyszín
részletes elrendezését, a benne lévő tárgyak helyzetét, illetve a velük elvégezhető műveleteket
tartalmazza.
A küldetés szint az összes elvégzendő feladatot koordinálja. A küldetés szint világmodellje a
helyszínek közötti útvonalakat, ezek várható időtartamát is tartalmazzák.
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A szolgáltatás szint tipikus időhorizontja ~600s, újratervezés percenként történik, de ez a
konkrét rendszer megvalósításától erősen függ. A küldetés szint időhorizontja a küldetés végéig
tart, újratervezés 5-6 percenként, de a konkrét megvalósítástól erősen függ.

2.2 A NASREM kiterjesztése multiágensű telerobotikai rendszerekre
Kutatásaim első fázisában azt vizsgáltam, hogy teljesen önálló működésű multiágensű
robotcsoportot hogyan lehet távoli felügyeleti irányítással ellátni, azaz a telerobotikában
alkalmazott modelleket és módszereket hogyan lehet egy többegyedes, önálló döntéseket hozó
robotcsoport emberi irányítására alkalmazni.
Bár a témában születtek értékes publikációk, például K. S. Ali disszertációja [34] jól tükrözi a
korszerű elméleteket, felismertem, hogy multiágensű telerobotrendszereknél a félautonóm
viselkedés megvalósítására nincs egységesen elfogadott referenciamodell, tehát érdemes a kérdést
tudományos igényességgel megvizsgálni.
Első lépésben megalkottam az ember által felügyelt multiágensű telerobotrendszerek
általános modelljét, amely az 1. ábra általánosításának tekinthető.
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3. ábra: A multiágensű többfelhasználós felügyeleti irányítás általánosított modellje
A robotrendszer több ágensből áll, mindegyik rendelkezhet saját szenzorokkal és
aktuátorokkal, a robotokat akár több felügyelő személy is irányíthatja. Egy hagyományos
telerobotikai rendszerrel szemben új rendszerkomponenseket vezettem be.
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2.2.1 Multiágens interfész
A robot ágensek közötti kommunikáció a multiágens interfészen keresztül zajlik. Ez
reprezentálja a robotok egymás közti elosztott kommunikációját és a központi rendszerrel
folytatott üzenetváltást is. A multiágens interfészen az ágensek információt cserélhetnek a
környezetükről, adhatnak egymásnak parancsokat, vagy egyszerűen státuszinformációkat
közölhetnek a környezetükkel. A kommunikáció lehet akár pont-pont, akár üzenetszóró jellegű
is. Az interfész tehát erősen függ a konkrét megvalósítástól, a kommunikációs protokollja által
definiált.

2.2.2 Felügyelő modul
A felügyelő személy(ek) parancsait az ún. felügyelő modul fogadja és dolgozza fel, a robot
ágensek rajta keresztül adnak státuszinformációt az operátornak. A felügyelő modulhoz akár egy
robotoktól független, központi szenzorrendszer is csatlakozhat. Ez tehát egy speciális ágens,
amely az egyébként elosztott robotrendszer központosított elemeit reprezentálja.
Azoknál a rendszereknél, amelyeknél nincsen központosított irányítás, a felügyelő modul
pusztán egy transzparens „kommunikációs proxy” az operátor és az ágensek között.
Központosított funkcionalitás esetén a felügyelő modul az operátor interfészen érkező
parancsokat feldolgozza.
A szakirodalom szerint a felügyelő személy szerepe kétféle lehet. Megjelenhet a rendszer
számára egy önálló ágensként, ekkor a felügyelő modul a multiágens interfészen keresztül a
robotokéval azonos, vagy nagyon hasonló protokollon keresztül kommunikál, vagy megjelenhet
az ágensek felett álló koordinátorként, ekkor a felügyelő modultól az ágensek felé teljesen más
jellegű parancsok érkezhetnek.
A felügyelő modul felépítését a későbbiekben részletezem.

2.2.3 Operátor interfész
A felügyelő személy(ek) parancsai az általánosított telerobot felügyelő moduljához az
operátor interfészen keresztül érkezik, illetve a felügyelő modul szintén ezen keresztül jelenti a
rendszer állapotát. Az operátor interfész szintén a kommunikációs protokolljával definiálható,
amely rendszerenként eltérő és egyedi is lehet.

2.3 A módosított NASREM vezérlési hierarchia
A továbbiakban az értekezés az intelligens vezérlés kérdéskörét tárgyalja. Kutatásaim során
azt vizsgáltam, hogy a NASREM architektúra hogyan általánosítható multiágensű
telerobotrendszerekre, azaz multiágensű környezetben hogyan épülhet fel az egyes ágensek
intelligens vezérlése. Az általam javasolt architektúrát az alábbi ábra szemlélteti.
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4. ábra: A multiágensű többfelhasználós felügyeleti irányítás modellje

2.3.1 Ágensek
Az ágensek definíció szerint egymástól független entitások, amelyek a környezetüket
megfigyelve saját maguk hoznak döntéseket.
Minden egyes robot ágensnek saját szenzorrendszere van, melyek jeleit maga dolgozza fel, a
feldolgozott információkat a saját adatbázisában tárolja, és a mozgásáról is saját, önálló döntést
hoz. Rendszertechnikai szempontból az ágens egy önálló egység, így a vezérlési architektúra
ágensenkénti partícionálása indokolt.
Az egyes ágensek irányítása nagyon hasonlít egy felügyeleti irányítással ellátott telerobotéhoz,
a lényeges különbség, hogy a robot viselkedését nem csupán egyetlen felügyelő személy
befolyásolja, hanem több személy és több robot együttesen. A NASREM vezérlési hierarchiája
így ágensen belül kis módosításokkal alkalmazható.
A robotrendszer összetétele alapján lehet homogén, vagy heterogén is, ami azt jelenti, hogy a
robotok fizikailag és vezérlési algoritmusuk tekintetében hasonlítanak, vagy esetleg teljesen más
felépítéssel rendelkezhetnek. Heterogén esetben az ágensek vezérlési hierarchiája is különbözik
egymástól.
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2.3.2 Ágensek kommunikációja
A NASREM által ajánlott operátor interfész helyébe az előbb bevezetett multiágens interfész
lép. Ez indokolja a feladat dekompozíciós modulok felelősségének kibővítését is.
Minden egyes szinten a feladat dekompozíciós modulnak implementálnia kell a multiágens
interfész megfelelő részét. Az interfészen keresztüli kommunikáció a NASREM-mel ellentétben
kétirányú, hiszen egy ágens más ágensek számára adhat jelzéseket, parancsokat. A multiágensű
viselkedést megvalósító sémákat tehát szét kell bontani a hierarchia megfelelő szintjeire, ahol
minden egyes szinthez tartozó döntést az többi ágens megfelelő szintjeivel az elosztott
architektúra szabályai szerint kommunikálni kell. A döntéseket az azonos szinten található
világmodell alapján lehet meghozni.
Példaképpen felügyelet nélküli multiágensű környezetben alkalmazott, az ütközés elkerülésére
használt egyszerű séma, hogy a környező robotok virtuális taszítóhatást gyakorolnak egymásra.
Az eredő elmozdulás a taszítóhatások vektoriális eredőjeként alakul. Ezt a multiágensű
viselkedést a NASREM elemi mozgás szintjének feladat-dekompozíciós moduljában kell
implementálni.
Egy másik példa, amikor egy multiágensű rendszeben az egyik robot fontos információhoz
jut, ezt egy „célt találtam” üzenettel közli a körülötte lévő ágensekkel. Ennek az üzenetnek az
összeállítása és a multiágens interfészen keresztüli kommunikációja is a feladat-dekompozíciós
modul feladata.

2.4 A tézis hasznosítása
A tézis gyakorlati alkalmazhatóságát két multiágensű telerobotikai rendszer igazolja. Ugyan
mindkettő lábakon járó robotokból áll, mind felépítésben, mind irányítás tekintetében nagyon
eltérők.
Az EMSER humanoid multiágensű teleoperációs rendszer felépítését és működését az
értekezés 3.8 fejezete tárgyalja. A MINISTER felépítését, szenzorrendszerét pedig az értekezés
4.6. fejezete mutatja be.
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3. Lábakon járó robotok off-line mozgástervezése
Multiágensű telerobotok irányítása során elsődleges szempont, hogy az operátor és a robot
ágensek a manipulációs tér egy konzisztens és pontos modelljével rendelkezzenek. Ehhez
szükséges, hogy az ágensek a pozícióikat, mozgási szándékaikat, terveiket a rendszer többi
entitásával a lehető legpontosabban tudják közölni.
Amennyiben minden ágens felépítése olyan, hogy a manipulációs teret a módosított
NASREM elemi mozgás és afeletti szintjein kinematikai módon modellezni lehet, és az ágensek
vállalják, hogy pozícióikat, és tervezett mozgásaikat a rendszer többi ágensével kommunikálják,
ez rendkívüli mértékben lecsökkenti a manipulációs tér jelenlegi és jövőbeli állapotait
meghatározó világmodell modulok számításigényét. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszerben a
mozgások elosztott módon tervezhetők, előre jelezhetők, és az ütközések elkerülhetők legyenek.

3.1 Bevezetés
Lábakon járó robotok mozgástervezéséről sok éve folynak kutatások, melyek eredményei a
közelmúltban számos kereskedelmi termékbe integrálódtak, mint például a Sony AIBO
robotkutyája [55], vagy a Honda ASIMO [56] humanoid robotja. A piacon kezdtek megjelenni
olyan lábakon járó szerkezetek, melyek esetében a robot programozója a mozgás folyamatát csak
diszkrét időpillanatokban befolyásolhatja a kívánt csuklókoordináták megadásával, miközben a
beágyazott trajektóriatervező alrendszer csupán lineáris interpolációt végez ezekben az ún.
kulcspozíciókban megadott konfigurációk között. Az egyes csuklók pedig az így előállított
interpolált alapjelet próbálják egymástól függetlenül, azaz szétcsatolt módon, a saját
szabályzórendszerük segítségével lekövetni. Így működnek például a Kondo cég KHR sorozatú
robotjai is [59].
A robotok e családja esetében a mozgástervezés alsó szintjei és a trajektóriakövetés a robot
programozója elől el van rejtve, tehát sem a konfigurációk közötti interpolációba, sem pedig a
csuklószabályzásba beavatkozni nem lehet. Így jóval kevesebb lehetőség van a robot mozgását
befolyásolni, illetve a mozgás végrehajtását nyomon követni, mint a hagyományosan
programozható robotok esetében. A robotok eme osztályát nevezzük a továbbiakban
kulcspozíciók sorozatával vezérelhető2, lábakon járó robotoknak.
Felmerülhet a kérdés, hogy ezt a fajta egyszerűsítés milyen robotok esetében indokolt. A
választ általánosságban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy abban az esetben, ha a kulcspozíciók
közötti lineáris interpoláció és a csuklónkénti független szabályozás feltételezése elégséges a
mechanikai rendszer viselkedésének leírására, azaz a robot tipikus alkalmazási területén elvárt
mozgások ezzel az egyszerűsítő feltételezéssel jól tervezhetők és modellezhetők.
A fentiekből következik, hogy az ilyen robotokból álló rendszerek esetében a dinamikus
hatások nem jelentősek, a robotok mozgástervezése, működésének modellezése és irányítása
2

A kulcspozíciók sorozatával vezérelhető megnevezés az angol terminológiában: keyframed.
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bizonyos feltételek teljesülése esetén3 akár kinematikai alapokon is elvégezhető, tehát nem igényli
a bonyolult és számításigényes dinamikai modellezést.

3.1.1 Lábon járó robotok osztálya
Szárazföldi mobil robotok helyváltoztató mozgása többféle elven alapulhat. A helyváltoztatás
történhet kerekeken gördülve és lábakon járva, de léteznek csúszó-, mászó, ugráló mozgást
alkalmazó robotok is. A lábakon járó robotokat általában két csoportra osztjuk: a kétlábú és a
többlábú robotokra. Ez a megkülönböztetés az irányítási feladat nehézsége miatt indokolt, a
kétlábú robotoknál – különösen a humanoid robotoknál – különös figyelmet érdemel a robot
stabilitásának megőrzése, ez két láb esetén nem triviális irányítástechnikai feladat.
A lábakkal történő helyváltoztató mozgások között megkülönböztetjük a járást és a
csoszogást. Járásnál a robot lába elválik a talajtól, és egy másik helyen kerül vele ismét
kontaktusba. A csoszogásnál ez nem történik meg, az ilyen rendszerek a súrlódás különböző
dinamikus folyamatok által történő befolyásolásával oldják meg a haladást.

3.2 Motiváció
Egy mozgás leírásához szükséges kulcspozíciók létrehozására számos interaktív eszköz és
eljárás ismert, mellyel a kinematikai kényszerek alapján egy idealizált referenciamozgás
előállítható. Többek közt az ipari manipulátorok szerszámközéppontjának kézzel történő
betanítása, vagy a trükkfilmek computer-animált karaktereinek mozgatása is hasonló módon
folyik, mint azt az 7. ábra is mutatja.

5. ábra: Mozgástanítás interaktív eszközökkel
Az interaktív tanítás eredménye az identifikált kulcspozíciók sorozatából álló
referenciamozgás, amely egy a tanítórendszerhez hasonló dinamikával rendelkező fizikai
rendszeren reprodukálható. A két lábon járó robotok mozgása tehát tanítható akár valós emberi
mozgás identifikációjával. Az ily módon előálló referenciamozgást elegendő kinematikai
3

A legfontosabb feltétel, hogy a robot talajhoz képesti stabilitása garantált, azaz nem csúszik meg, nem dől fel.
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módszerekkel reprodukálni, ez azonban nem veszi figyelembe a tanító rendszertől valamelyest
különböző célrendszerben a newtoni fizika eltérő dinamikus hatásait.
A dinamikus modellt folytonos időben használó online mozgástervező algoritmusok, például
Sardain és Bessonnet által bevezetett virtuális erők [35], vagy a ZMP [36] képesek e hatásokat
korrigálni, viszont ezek az eljárások nem alkalmazhatók a problémafelvetésben bemutatott, csak
diszkrét pillanatokban vezérelhető robotok esetében.
A dolgozat jelen szakaszának első célkitűzése a kulcspozíciókkal vezérelhető robotok
családjánál alkalmazott mozgástervezési eljárásokat egy offline, numerikus optimalizálásra alapuló
korrekciós algoritmussal kiegészítse annak érdekében, hogy a tanított fizikai rendszer a
referenciamozgást reprodukáló kinematikai modell viselkedését pontosabban lekövesse.
A virtuális valóságban alkalmazható off-line eljárás lényege, hogy a referenciamozgásból
kiindulva a csuklókoordináták hangolása révén és az egyes kulcspozíciók megfelelő időbeli
átütemezésével előállít egy referenciamozgáshoz tartozó módosított mozgást, amelyet a tanítandó
robot által végrehajtva csökkenti a különbséget az elvárt (kinematikai modell szerinti
referenciamozgás) és a szimuláció során megvalósuló dinamikus mozgás között. Az eljárás tehát
egy perturbált mozgást eredményez, amelyet a robottal végrehajtva annak mozgása jobban
megközelíti a kinematikai módszerekkel előállított referenciamozgást. Az eljárásnak
köszönhetően a robot mozgása kinematikai módszerekkel jól modellezhetővé válik.
A fent vázolt eljárás azonban azt feltételezi, hogy a robot dinamikáját tökéletesen ismerjük,
azaz a dinamikus modell a fizikai rendszer viselkedését tökéletesen leírja. Ez a valóságban több
okból sem teljesül:
•

A robot modellezésénél nem tudunk minden hatást figyelembe venni. A robot
szegmenseinek tömegeloszlása, a csuklók súrlódása, kotyogása, a talaj egyenetlenségei
mind torzítják a dinamikus modell viselkedését.

•

A robot fizikai paraméteri időben nem stabilak. Bár a referenciapont kalibrációval
újra és újra beállítható, a szervóinak elhasználódásával a kotyogás, súrlódás, a szervók
maximális teljesítménye időben mind változnak, így ugyanaz a robot ugyanazt a
mozgást két különböző időpillanatban különbözőképpen fogja végrehajtani.

A jól kalibrált dinamikai modell tehát megközelíti, de nem modellezi pontosan a valóságot. A
perturbált mozgás is jól közelíti, de nem követi le teljesen a kinematikailag modellezett
referenciamozgást. Ennek következtében a helyváltoztató (lépegető) mozgások egymás után
történő végrehajtása során a kinematikai szimulációhoz képest kumulált pozícióhiba keletkezik,
ezért a kulcspozíciókkal vezérelhető, lábakon járó robotok multiágensű telerobotikai rendszerbe
történő integrálása a fenti mozgásjavításon túl egy új, komplex mozgástervezési és modellezési
folyamatot igényel melynek egy szükséges eleme a szenzorcsatolás megvalósítása is.
A dolgozat jelen szakaszának második célkitűzése e rendszer architektúrájának az
ismertetése, és az így keletkező pozícióhiba kezelése.
A rendszer architektúrája az előző szakaszban leírt módosított NASREM szerint épül fel. Az
intelligens irányítás a feladat szinten implementálható. Ennek egyik eleme, hogy az ágens maga
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korrigálja a pozícióhibáját. A korrekció úgy működik, hogy minden helyváltoztató mozgáshoz
előre generált, alternatív optimalizált mozgások gyűjteménye áll rendelkezésre, melyek egymástól
a mozgásparaméterekben különböznek (pl.: lépéshossz, elfordulási szög).
A fizikai robotok tényleges mozgása során fellépő pozícióhibákat az ágens saját hatáskörben
a szenzorai alapján korrigálja oly módon, hogy a soron következő helyváltoztató mozgásnál nem
az operátor által előírt mozgás perturbált változatát hajtja végre, hanem egy olyan korrekciós
mozgás perturbált változatát, amely a saját kinematikai modelljének pozícióhibáját a leginkább
csökkenti. A két módszer együttes alkalmazása révén a robot kinematikai módszerekkel
modellezhetővé válik, tehát könnyen beilleszthető egy MTR-be.
Az ezzel kapcsolatos tudományos eredményeket a 2. tézisben foglalom össze:
2. Tézis

[9] [11] [12] [13]

a) Kulcspozíciók sorozatával vezérelhető, lábakon járó telerobotok kinematikai
modell alapú mozgástervezésére egy új, numerikus optimalizációra épülő
eljárást alkottam, mely által a mozgás dinamikus modell szerinti végrehajtása
során fellépő hatások előre kompenzálhatók a virtuális valóságban.
b) A fenti eredményt felhasználva egy konkrét architektúrát javasoltam a
kulcspozíciók sorozatával vezérelhető, lábakon járó robotokból álló
multiágensű robotrendszer felügyeleti vezérlésére, és megalkottam egy új
algoritmust, amely által egy fizikai telerobot mozgásának a dinamikus modell
pontatlanságaiból eredő hibái az a) pont alapján generálható javító mozgások
segítségével korrigálhatók.

3.3 Mozgástervezés kulcspozíciókban
A mozgástanítás során gyakran előforduló feladat egy helyváltoztató mozgás létrehozása egy
diszkrét időben vezérelhető, lábakon járó roboton. A helyváltoztató mozgás kulcspozíciókból áll,
amelyek bizonyos diszkrét időpillanatban adottak. A robot referenciamozgása az így definiált
kulcspozíciók között a csuklók terében lineáris interpoláció alapján történik.
A 3.2. fejezetben említett módszer használható kulcspozíciókat állíthatunk elő, de gyakran
van szükség a kulcsfázisok kézzel történő módosítására a referenciamozgás stabilitásának
növeléséhez, vagy akár alternatív korrekciós mozgások előállításához.
Egy tipikus feladat a lépéshossz megváltoztatására a megfelelő kulcspozíciókban az egyik
szegmens térbeli helyzetének, például az egyik láb végpontjának odébb helyezése. Ez a végtag
összes csuklóparaméterét érinti. A szükséges csuklókoordináták kiszámítása a kinematikai modell
matematikai invertálásával történik.

3.3.1 Inverz kinematika
Csuklókkal egymáshoz kapcsolt szegmensekből álló, hierarchikusan felépülő robotok esetén a
rendszer egy kitüntetett pontjának Descartes-térbeli elmozdulásához a szükséges
csuklósebességek meghatározásának feladatát inverz kinematikai problémának (IKP) nevezzük.
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Számos matematikai módszer létezik az IKP feladat megoldására [57], melyek részletes
tárgyalása meghaladja e dolgozat terjedelmi korlátait4. Mivel gyakran előfordul az, hogy a
szabadságfokok és a kényszerek száma nem egyezik, sok esetben csupán közelítő módszerrel
oldható meg az IK probléma. Egy ilyen megoldás a Jacobi-mátrix ún. pszeudoinverzére alapszik.
Ha Ei a kitüntetett pont (end effektor) i. paramétere, és qj a j. szabadságfok (csuklóváltozó),
akkor a Jacobi-mátrix i. sorának j. eleme:

Ji , j =

∂Ei
∂q j

(1)

A J mátrix pszeudoinverzének segítségével számítható, hogy egy kis Descartes-térbeli ∆e
változáshoz hogyan kell a csuklóértékek q vektorát változtatni:

( )

−1

(2)

∆q = JT J JT ⋅ ∆e

Ezt a módszert iteratívan végrehajtva meghatározható a robot adott szegmense térbeli
helyzetének módosításához szükséges csukló-értékek változása.
Az imént bemutatott, IK-alapú technika segítségével egy animátor képes a kívánt mozgás
kulcsfázisainak megtervezésére, módosítására.

3.3.2 Kinematikai modell
Feltételezhetjük, hogy a robot J darab sorszámozható csuklóval rendelkezik (1 ≤ j ≤ J),
valamint a szerkezet (J+1) darab szegmensből áll, [0..J] indexekkel. A referencia-mozgást K darab
kulcsfázis definiálja, az egyes fázisok időtartama τk, a csuklók értékei pedig rendre qk,j ( Θ [ K × J ]
változó-mátrix). A robot hierarchikus felépítése révén létezik egy 0. (bázis) szegmens, melynek
kezdeti helyzetét a (globális) Descartes-térben a 6 dimenziós

0

Γ 0 vektor írja le. A többi

szegmens mindenkori bázis-relatív térbeli helyzete a csuklók értékeit használva kiszámítható.
Ezen felül az ideális járás előírása, hogy minden egyes fázisában kell, hogy legyen egy szegmens (a
lábakon járó robot esetén a támasztó láb lábfeje), melynek globális térbeli helyzete az adott fázis
ideje alatt állandó5. A k. fázisban rögzített szegmens indexe uk ( u paraméter vektor).
A kulcsfázisok közti interpolációs technika ismeretében a j. szegmens globális térbeli
helyzetének idő-függvénye:
j

{

}

ΓKin (t ) ≡ j ΨKin Θ, u, τ,0 Γ0 (t ) , 0 < j ≤ J

(3)

Ez a vektor-értékű függvény 6 dimenziós (3 pozíció + 3 orientáció szabadságfokkal), így az
összes szegmens helyzetének ábrázolására egy 6·(J+1) dimenziós vektor-függvény alkotható:

{

}

ΓKin (t ) ≡ ΨKin Θ, u, τ,0 Γ0 (t )

(4)

Ezzel a robot Ψ Kin kinematikai modellje bevezetésre került.
4
Az inverz geometriai problémát előnyös tulajdonságai miatt a számítástechnikában általában az IKP iteratív közelítésével kezelik. Az IKP
lineáris, bármely robot konstrukció egységesen kezelhető vele, és a mai számítógépek is rendelkeznek a szükséges számítási kapacitásokkal.
5
Ez a feltétel teljesíthető, ha a robot nem csúszik meg, és nem dől fel.
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3.4 A dinamikus modell
Az előző alfejezetben elhanyagolt dinamikus hatások (tehetetlenség, lendület, perdület)
következtében a már rendelkezésre álló (ideális) referenciamozgás egy fizikai roboton végrehajtva
eltérő viselkedést eredményez. Jóllehet, ha az összes csukló ténylegesen követni tudná az előírt
alapjelet, valamint a képzeletben rögzített szegmens helyzete az egyes fázisok alatt valóban nem
változna, akkor a fizikai robot mozgása megegyezne az ideálissal.

3.4.1 A Modelica, mint objektum-orientált modellezési nyelv
Az előírt és a ténylegesen megvalósuló mozgás közti hasonlóság megteremtése érdekében
szükség van a robot dinamikus modellezésére, mely a korábban említett dinamikus hatásokat
magában hordozva valósághű eredményeket szolgáltat.
Mechatronikai rendszerek dinamikus modellezésére számos lehetőség kínálkozik. Az ipari
trendeket megfigyelve megállapítható, hogy a szabványos Modelica nyelv nagy áttörés előtt áll az
objektum-orientált matematikai modellezés terén. Az egyik legmodernebb CAD rendszer
legújabb generációja (CATIA v6) a háttérben a Modelica nyelvet támogatja a konstrukció
dinamikus viselkedésének leírására. A Modelica szabvány lassan 10 éve tartó folyamatos
fejlődését egy nemzetközi non-profit szervezet irányítja [60]. Ez a modern, objektum-orientált
modellező nyelv lehetővé teszi egy komplex mechatronikai rendszer több tudományterületen
átívelő leírását, matematikai differenciálegyenletekre alapozva. A folyamat- és irányításorientált
komponensek mellett analóg módon támogatja a mechanikai, elektronikai, hidraulikai,
pneumatikai és hőtani komponensekből álló komplex rendszerek leírását.
A Modelica modellek általános nemlineáris differenciálegyenleteket (ODE), differenciálalgebrai egyenleteket (DAE) valamint állapotgépeket és Petri-hálókat is tartalmazhatnak. A
Modelica blokk-komponensek szabványosított egy- vagy kétirányú csatlakozókkal kapcsolhatók
egymáshoz. Az utóbbi típusú csatlakozókon történő adatfolyamra a Kirchhoff-féle csomóponti
törvények implicite értelmezettek (a csatlakozóba befolyó és az onnan kifolyó folyamok – pl.
elektromos áramok – előjeles összege zérus, összekötött csatlakozók potenciál értéke – pl.
hőmérséklet – pedig mindig megegyezik).

3.4.2 Matlab / Dymola integrált szimulációs környezet
A Dymola rendszer a Modelica nyelvre épülő, kommerciális szimulációs környezet [58], mely
a nyelv említett tulajdonságát kihasználva lehetővé teszi a modellezett rendszer egységes
matematikai reprezentációra alapozott szimulációját. A háttérben végrehajtott szimbolikus
egyenletrendszer-manipuláció eredményeképpen jelentősen lecsökken a megoldandó egyenletek
száma és rangja, mely így valós idejű analízisre is alkalmassá teszi a Dymola rendszert.
A Dymola lehetővé teszi, hogy egy tetszőleges, Modelica nyelven leírt dinamikus rendszer
(például egy robot) modelljét Simulink blokká átalakítsunk úgy, hogy a szimuláció során a
Simulink blokk belső működésének számítását továbbra is a Dymola végzi. Ezáltal lehetővé válik
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a két rendszer előnyös tulajdonságainak kihasználása, többek között Matlab/Simulink
környezetben a dinamikus modell újrainicializálható, újraindítható így akár MATLAB scriptekből
többszöri, iteratív futtatás is lehetséges. Ez adja az alapját a 2. tézisben említett és a további
fejezetekben részletezett eljárásnak.
A szabványos Modelica könyvtárból származtatott elemi merevtest komponenseket ki kellett
egészíteni a mechanikai kontaktusok kezelésével. A kapott modell alapján egy virtuális robot
dinamikus viselkedését szimulációs úton tanulmányoztam.

3.5 Dinamikus szimuláció
A 2. tézis a) pontjában megfogalmazott numerikus optimalizáló eljárás iteratív természetű, a
felhasznált dinamikus modell bemeneti paraméterei az i. iterációban a kinematikai modellnél
bevezetett jelölésekkel:

{

}

Dyn
Γ(Dyn
Θ(i ) , u, τ(i ) ,0 Γ0 (t )
i ) (t ) ≡ Ψ

(5)

Az egyes iterációk során a Θ csuklóérték-mátrix és a τ kulcspozíció-vektor kerül
változtatásra, a modell többi paramétere állandó marad.

3.5.1 Az iteratív algoritmus előkészítése
Egy adott iteráció futási eredményét tekintve a dinamikus modell kimenete és a referenciamozgás közt az alábbi vektor-függvény adja az eltérést:

Γi (t ) = ΓiDyn (t ) − ΓKin (t )

(6)

Számos esetben a pozícióhiba hangsúlyosabb, mint az orientációban történő eltérés, valamint
ez az egyes szegmensek esetében más-más fontossággal bír az egyezés az ideálisan előírtakkal.
Erre a célra egy [(J+1)*6 × (J+1)*6] dimenziós W diagonál-mátrix definiálható, mely ezt a
súlyozást tartalmazza (az egyes wi súlyok 6 dimenziós vektorok):
W = diag < w0 , w1,..., wJ >

(7)

(6) és (7) alapján a súlyozott, négyzetes hibafüggvény egy belső szorzattal definiálható:

Εi2 (t ) =< W ⋅ Γi , W ⋅ Γi >

(8)

A (8) négyzetes hibafüggvény alapján definiálható egy nem negatív, skalár értékű norma, mely
a dinamikus szimuláció és kinematikai modell alapján viselkedő ideális robot mozgásának
egyezését méri. Egy T ideig tartó mozgás során az i. iterációban a norma értéke:
T

χi {Θi , u, τi ,0 Γ0 }= ∫ Εi2 (t ) ⋅ dt

(9)

0
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A mozgás T időtartama alatt azt az időt értjük, amely alatt a robot megáll, és tranziensei
lecsengenek. Fontos kérdés, hogy hogyan számítjuk ezt a paramétert, illetve milyen kezdeti- és
peremfeltételeket támasztunk a mozgással szemben.
A (9) egyenletben definiált χ mennyiség egy norma a Γ (t ) függvény vektorteréből alkotott
Hilbert térben. E norma minimumra csökkentése egyenértékű a kitűzött feladat megoldásával,
ennek megvalósításhoz a Θ i és τ i paramétereket kell iterációról-iterációra változtatni, miközben
további kényszerekre (csukló mozgáshatárok, mozgás teljes időtartama) szintén ügyelni kell. A

χ i értékek monoton csökkenő sorozatára van szükség a mozgás optimális kulcshelyzeteinek
meghatározásához:

{

(Θopt , τ opt ) = arg min χ Θ, u, τ,0 Γ0

}

(10)

(Θ, τ )
Ezt a feladatot a következőkben ismertetett új numerikus eljárás oldja meg.

3.6 Új, off-line numerikus mozgásoptimalizáló eljárás
Feltételezzük, hogy az optimalizálási feladat független bemeneti változóinak x i := (Θ i , τ i )
értelmezési tartományában létezik egy összefüggő D részhalmaz, amely az alábbi
tulajdonságokkal bír:
•

azokat a független változó értékeket tartalmazza, melyek a megadott szélsőértékeiken
belül vannak, és amelyekben a robot járása dinamikusan stabil,

•

a 0. iteráció független változói megegyeznek a referencia mozgás kulcsértékeivel és
kulcspozícióival: x 0 := (Θ Kin , τ Kin ) Mivel a kiinduló mozgás stabil, ezért x 0 biztos
eleme D-nek.

Az optimalizáció során a további feltételezésekkel élünk:
•

χ (x ) tetszőleges pontjában számítható az x := (Θ, τ ) paraméterek által definiált
mozgás dinamikus szimulációjának lefuttatásával és a referenciamozgás kinematikai
szimulációjától való eltérést számszerűsítő hibaintegrál numerikus kiértékelésével.

•

χ (x ) folytonos, és differenciálható D fölött,

•

a D tartomány határa mentén a negatív gradiens ( − ∇χ ) a tartomány belseje felé
mutat, tehát a norma csökkentése során biztosan nem hagyjuk el a D tartományt.

•

létezik D-ben legalább egy x opt = (Θ opt , τ opt ) belső pont, amelyet továbbiakban
optimumnak nevezünk. Ez nem szükségképpen globális, olyan tulajdonsággal bír,

( )

hogy infinitezimális környezetében: χ (x ) ≥ χ x opt , x ∈ D
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Ameddig a robot járása stabil, a bemeneti változók infinitezimális változása a norma
infinitezimális változását vonja maga után. Ezt fejezi ki a norma differenciálhatósága. A járás
instabillá válása, illetve a robot nemkívánatos elesése a χ (x ) norma-függvényben szakadási
pontként jelenik meg. A D tartomány határai mentén sok helyütt oszcillációk lépnek fel, és a
dinamikus modell által eredményezett mozgás erősen kezd eltérni a referencia-mozgástól,
növelve a norma értékét. Emiatt a negatív gradiens az ilyen határpontokban befelé mutat.
A D halmaz egyéb szélső pontjain a norma-függvény ugrásszerűen is megnőhet. Például ha a
robot egy szegmense két kulcspozíció során ütközik, a lábak összeakadnak, az a mozgás már nem
lesz eleme D-nek.
Az 5. ábra szerinti kinematikai mozgástervezés eredménye általában stabil, így a definíció
szerint x0 eleme D-nek. Mivel a felhasznált robot mozgása nem képes tökéletesen követni egy
ideális alapjelet, a bevezetett χ norma minimum értéke nagyobb, mint zérus. Amennyiben a
minimumhely belső pont, ott a ∇ χ gradiens értéke biztosan 0.
A χ (x ) norma-függvény erősen nemlineáris tulajdonsága miatt a minimumkeresésre az
iteratív, konjugált gradiens optimalizációs eljárást [61] választottam, amely gyorsabb
konvergenciát biztosít a „legmeredekebb lejtő” irányában kereső egyszerű gradiens módszernél.
A konjugált gradiens hatékonyságát mutatja, hogy négyzetes norma-függvény esetén az
értelmezési tartomány dimenziószámával megegyező lépésszám alatt garantáltan megtalálja a
minimumot.
Mivel a norma-függvény analitikusan nem adott, gradiense is csak numerikusan számítható. A
gradiens egyes komponenseit a függvény parciális differenciahányadosaival közelítjük. A gradiens
vektor i. komponense:

 χ (x + ∆xi ) − χ (x) 
∇χ ( x ) i = 
,
∆xi


∆xi = ±ε * ei

(11)

ahol ei a bemeneti változók vektorterének i. bázis-vektora. Az ε infinitezimális skalár előjele úgy
választandó, hogy az x + ∆xi vektor D belső pontja legyen. Ha a szélsőérték-korlátozások
sérülnének, a másik előjelet kell használni. Ha egyik esetben sincs ilyen belső pont, akkor a
gradiens vektor i. komponense 0-nak veendő. A gradiens vektor kiszámításához a dinamikus
szimuláció (J*K+K+1)-szer történő teljes futtatására van szükség.
A mozgásjavító algoritmus a következőképp működik. Kezdeti feltételeként adott az x0
referenciamozgás. Ebből a pontból a (11) egyenletben leírt numerikus módszerrel kiszámítja a
gradiens vektort, majd a negatív gradiens irányában egy lineáris kereséssel megkeresi az χ (x1 )
minimumhelyet. A továbbiakban az iteratív eljárás n. lépése [61] nyomán az alábbi 5 fő pontban
foglalható össze:
1. A ∇ χ gradiens kiszámítása az aktuális xn pontban (11) szerint.
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2.

A konjugált gradiens βn súlytényezője többféle módon számítható. A szakirodalom [61] a
Polak–Ribière képletet javasolja, ezért ezt választottam:
 ∇ χ ( x n ) T * (∇ χ ( x n ) − ∇ χ ( x n−1 )) 
,0 
∇ χ ( x n−1 )T ∇ χ ( x n −1 )



β n = max 

3.

Az új konjugált irány az 1. pontban kiszámított gradiens, illetve az előző iteráció konjugált
irányának (12) egyenletben definiált βn súlyozófaktorral vett vektoriális összege lesz:

Λx0 = 0,
4.

Λxn = ∇χ (x n ) + β n Λx n−1

(13)

Ezt követően egy egydimenziós numerikus optimumkeresést kell végrehajtani a (13)
képlet szerinti aktuális konjugált irányban:

min χ (x n + α n * Λx n )
αn

5.

(12)

(14)

Az így megtalált minimumhely lesz a következő lépés kiindulópontja, ugrás az 1. pontra:

xn +1 = xn + α n * Λxn

(15)

A nemlineáris (pontosabban szólva nem négyzetes) költségfüggvényre alkalmazott konjugált
gradiens módszer tulajdonsága, hogy időnként érdemes „újraindítani”, azaz ismételten a negatív
gradiens irányában elindulni. Erre akkor kell sort keríteni, ha a (15) egyenletben definiált
együttható pozitívvá válik, valamint bizonyos – mechanika által meghatározott – lépésközönként.
Az algoritmus leáll, ha az 1. pontban a gradiens vektor magnitúdója egy határérték alá süllyed,
vagy elértük a kívánt lépésszámot.

3.6.1 Az eljárás korlátai
Az algoritmus által eredményezett, optimalizált mozgás stabilitási tartaléka nem garantálható
explicit módon, mivel az erősen függ a kinematikai alapon megtervezett referenciamozgás
stabilitási tulajdonságától. A fent közölt eljárás csak abban az esetben alkalmazható, ha a
referenciamozgás a dinamikus modellen és így a fizikai roboton végrehajtva eredendően stabil.
Ezt azonban garantálni lehet, ha a referenciamozgás a robothoz nagyon hasonló dinamikájú
fizikai tanítórendszeren készült.
Az eljárás ugyancsak nem alkalmazható, ha a kinematikai alapokon tervezett mozgást egyéb
dinamikus hatások lényegesen befolyásolják, például a robot nem képes a referenciamozgást
csúszás, vagy felborulás nélkül végrehajtani.
Általánosságban kijelenthető, hogy az eljárás – az elfajuló kezdőérték esetétől eltekintve –
mindenképpen javít a mozgás dinamikus stabilitásán. Abban az esetben képes elérni a globális
optimumot, ha létezik D-ben ilyen globálisan optimális mozgás, illetve a referenciamozgás és az
optimum között az x paramétertér D értelmezési tartományában létezik egy olyan folytonos
görbe, melynek mentén a χ norma szigorúan monoton csökken. Ha ezen felül a χ -nek D-n
belül nincs más lokális szélsőértéke, akkor az algoritmus garantáltan megtalálja a globális
optimumot.
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3.7 Off-line tanítható, kulcspozíciók sorozatával vezérelhető, lábakon járó
robotokból álló multiágensű telerobotikai rendszer irányítása
A jelen fejezetben azt vizsgálom meg, hogy milyen feltételek szükségesek az eddig tárgyalt
lábakon járó, off-line tanítható, kulcspozíciók sorozatával vezérelhető robotok egy multiágensű
telerobotrendszerbe integrálásához.
Kitérek az ehhez szükséges architekturális megfontolásokra, illetve definiálom azokat az
eljárásokat és algoritmusokat, amelyek a multiágensű működéshez elengedhetetlenül szükségesek.
Az architektúra egy konkrét megvalósításának részleteit a [9] szabadalom, illetve a 3.8. fejezet
tartalmazza.

3.7.1 A multiágensű vezérlési hierarchia felépítése
Multiágensű telerobotrendszer lévén a robot ágensek intelligens szabályzóköre a módosított
NASREM szerint épül fel. Az alábbiakban áttekintem az egyes vezérlési szintek sajátosságait.
Szervo szint
A szervo szint feladata a fizikai szervo irányítása a felsőbb szintektől érkező pozíció alapjel
függvényében. Bár a szervo szint általános multiágensű telerobotrendszerek esetén az operátorok
számára rendelkezésre áll, a 3.1. fejezetben bevezetett robotok esetében ez külső ágensek
számára hozzáférhetetlen. A rendszer kulcspozíciókkal történő vezérelhetőségéből következik,
hogy a robot felépítése a szervo szintet teljes mértékben elfedi, tehát mozgás közben nincs
lehetőség a szervokra ható nyomaték közvetlen szabályozására, ezt a robot saját hatáskörben
végzi el.
A szervo szint kinematikai világmodellje viszonylag egyszerű. A szervo egyik legfontosabb
állapotjellemzője a csuklóparaméter, illetve ennek pillanatnyi sebessége. Rotációs csukló esetén ez
a csukló szöge és szögsebessége, lineáris csukló esetén pedig a pozíciója, illetve a sebessége.
Ha azonban az előző fejezetekben tárgyalt optimalizációt el kívánjuk végezni, az offline
dinamikus szimulációhoz a szervók dinamikáját is pontosan ismernünk kell. A meghatározásra
váró paraméterek még a szervo tömege, tömegeloszlása, nyomatékgörbéje és maximális
nyomatéka. Fontos jellemző még a szervo térbeli helyzete és sebessége/szögsebessége, illetve a
szervo tengelyére ható erők és nyomatékok eredője.
Ismernünk kell továbbá a szervo belső tehetetlenségi nyomatékát, a szabályzó jellegét és
pontos paramétereit. A pontos dinamikus modellhez elengedhetetlen a súrlódás és a kotyogás
modellezése is.
A fentiekből is látszik, hogy mennyit egyszerűsít a számítási kapacitáson, ha egy dinamikus
rendszert kinematikai módszerekkel modellezni tudunk.
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Mozgásprimitív szint
A robot egy geometriai konfigurációját (a továbbiakban geometriai állapotát, vagy röviden:
állapotát) a szervók q csuklóparaméterei reprezentálják. Ide értendő az aktuátorok nyitott vagy
csukott állapota is. A robot egy kinematikai mozgásprimitívje egy állapotátmenet, amely
jellemezhető a robot jelenlegi és célállapottal, ehhez rendelhető egy (q, τ , u ) vektor, amely az új
állapot csuklókoordinátáit, az állapotátmenet idejét és a helyben maradó szegmens sorszámát
foglalja magában. A mozgásprimitív szint feladata ennek az állapotátmenetnek csuklóműveletkre
történő lebontása, egész pontosan az egyes csuklókra kerülő pozícióalapjelek előállítása.
A mozgásprimitív szint működése modellezhető egy irányított állapotgráffal, melynek
csúcsaiban a lehetséges q csuklóállapotok találhatók, irányított élei pedig egy-egy
állapotátmenetet, azaz egy-egy mozgásprimitívet jelentenek. Az élekhez hozzá van rendelve egy
τ időintervallum, az állapotátmenetet pontosan ennyi idő alatt kell végrehajtani. A feladat
dekompozíciós modul feladata a gráf bejárása. A robot irányítása ezen a szinten nem más, mint
az éppen aktuális állapotátmenetben a csuklóparaméter terében történő lineáris interpolációja.
Egy új állapotba kerülve a robotnak mindenképpen választania kell egy következő
állapotátmenetet. Amennyiben létezik egy olyan irányított él, amely az adott csúcsba visszamutat,
úgy az adott állapot stabilnak tekintendő.
A mozgásprimitív szint a felsőbb szinteknek és a többi ágensnek kétféle szolgáltatást ajánlhat:
a robot következő állapotának meghatározása, illetve az állapotgráf módosítása. Amennyiben az
ágens ez utóbbi az operátor interfész felé kiajánlja, úgy az ágensek át tudják programozni egymás
belső állapotgráfját a megfelelő (q, τ , u ) vektor elküldésével. (u csak a kinematikai szimulációhoz
szükséges)
A mozgásprimitív szint kinematikai modellezésén azt értjük, hogy a csuklók azonnal lekövetik
az előállított alapjelet. Ez esetben a robotszerkezet kinematikai viselkedésének modellezéséhez
egy kényszert kell megadni, mégpedig hogy mi a helyben maradó szegmens sorszáma (u). Minden
változás a helyben maradó szegmenshez relatívan történik.
A mozgásprimitív szint dinamikus modellje a robot és a szervóinak dinamikus modelljéből,
illetve a környezet kontaktusait leíró kényszerekből épül fel.
Elemi mozgás szint
Az elemi mozgások egymás után aktiválódó mozgásprimitívekből állnak, amelyek nem
szakadhatnak félbe. Egy elemi mozgást tehát a robot állapotgráfjának egy irányított útja
reprezentálja. Az elemi mozgás lehet egy lépés, vagy akár egy összetett futó/ügető mozgás. Egy
helyváltoztató mozgás akár 5-20 egymás utáni mozgásprimitívet is tartalmazhat, melyet az alsóbb
szintek hajtanak végre.
Nagyon fontos az elemi mozgások oszthatatlan tulajdonsága, ugyanis egy helyváltoztató
mozgás önmagában instabil köztes állapotokból is állhat, amelyek időzítését csak kis mértékben is
megváltoztatva a robot könnyen felborulhat.
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Egy elemi mozgást reprezentálhatunk az egymást követő állapotátmenetekkel, amelyet a
3.3.2. fejezetben vezettem be: x := (Θ, τ ) . (illetve u vektor a kinematikai szimulációhoz) A
feladat-dekompozíciós modul feladata az adott elemi mozgás végrehajtásának koordinálása. A
felsőbb szintek és a többi ágens számára a feladat-dekompozíciós modul az elemi mozgások
aktiválását, illetve az elemi mozgások halmazának módosítását teszi lehetővé. Az elemi mozgások
tehát akár off-line módon is tanításra kerülhetnek akár az operátor, akár más ágensek, akár a
felsőbb szintek által.
Egy elemi mozgás végrehajtása mind kinematikus mind pedig dinamikus alapon
modellezhető. A fejezet azon igyekszik, hogy a teleoperációs ágensek (az operátor rendszerét is
beleértve) a robot működését a (5) egyenletben definiált dinamikus modell helyett a (4) egyenlet
által meghatározott kinematikai modellel szimulálhassák.
Feladat szint
A feladat szint felelőssége eldönteni, hogy a robot mikor melyik elemi mozgást hajtsa végre.
Feladatok jellemezhetők a robot több egymást követő elemi mozgásával, melyek végrehajtásának
szimulációja a robot kinematikai, vagy dinamikus modellje segítségével történhet. Elemi
mozgások közti intelligens választások szintén a vezérlési szint feladataihoz tartoznak.
A rendszer többi ágense, illetve a kezelő személy legjellemzőbben a feladat szinten tud
beleavatkozni közvetlenül egymás mozgásába egy elemi mozgás végrehajtásának utasításával.
A robot a manipulációs tér többi ágensét figyelve mind elemi mozgás, mind pedig feladat
vezérlési szinteken eldöntheti, hogyan reagál a kezelő személy, és a többi ágens viselkedésére,
kommunikációjára, vagy parancsaira, azaz melyik mozgásprimitívet, illetve akár elemi mozgást
választja.
Szolgáltatás és küldetés szintek
A multiágensű viselkedés jellemzően szolgáltatás szint feladata. Ezen a szinten történik az
erőforrások kooperatív, vagy kompetitív kiosztása, úgymint hely, eszközök, feladatok. Az
ágensek megbeszélhetik egymással a jövőre vonatkozó terveiket, vagy akár versenyezhetnek
erőforrásokért. A szolgáltatás szint pontos leírása nagyon függ a megvalósítandó rendszertől,
ezért a 3.8. fejezetben egy konkrét rendszer bemutatásán keresztül szemléltetjük.
Összefoglalva kijelenthetjük, hogy a kulcspozícióban vezérelhető, lábakon járó robotokból
álló MTR-ek esetében a szervo és mozgásprimitív szinten nem lehetséges közvetlenül
beavatkozni az ágens viselkedésébe Az ilyen rendszerek vezérlési hierarchiájának felépítését az
alábbi ábra mutatja:
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6. ábra: A kulcspozícióban vezérelhető, lábakon járó robotokból álló multiágensű
telerobotrendszer vezérlési architeltúrája

3.7.2 Pozícióhiba
Ahogy korábban említettem, a cél az ágensek kinematikai szimulálhatóságának megteremtése.
Ennek alapja, hogy az egyes ágensek mozgása egyenként kinematikai módon modellezhető
legyen, illetve hogy a rendszer összes szereplője tisztában legyen a többi szereplő szándékaival,
terveivel, mozgáspályájával. Ehhez a robotnak folyamatosan jelentenie kell a szándékait a
multiágens interfészen keresztül.
A többi ágens a kinematikai modell ismeretében extrapolálni tudja a szóban forgó ágens
jövőbeli pozícióit, így el tudja kerülni az esetleges ütközést.
A különböző szereplőknél lévő világmodell konzisztenciáját többféleképp lehet garantálni.
Vagy minden ágensnek folyamatosan jelentenie kell az aktuális helyzetét, vagy pedig önmagától
korrigálnia kell a közösség által konzisztensen tartott világmodellhez. A továbbiakban ez utóbbi
megközelítést tárgyalom.
A megoldandó probléma tehát a következő: egy elemi mozgás mint ideális referenciamozgás
végrehajtása során a fizikai robot végső helyzete (pozíciója és orientációja) eltér a kinematikai
szimuláció eredményétől:
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Γ(t ) = Γ Phys (t ) − Γ Kin (t )

(16)

Az eltérésnek két oka lehet:

•

a (5) dinamikus modellben alkalmazott egyszerűsítések (pl. súrlódás, kotyogás),
numerikus hibák, vagy kalibrációs pontatlanságok miatt a dinamikus szimuláció nem
követi le fizikai robot mozgását,

•

a (5) egyenlet szerinti dinamikus modell ciklikus szimulációja során a (8) egyenlet
alapján definiált hibafüggvény az elemi mozgás végére nem csökken egy adott
hibahatár alá, azaz a dinamikus szimuláció eltér az ideális referencia-mozgástól is.

A hiba a lépések során nyilvánvalóan halmozódik, ezért azt az ágensnek szenzorcsatolással
kell korrigálnia. Korrekcióra mindig a következő helyváltoztató mozgás során van lehetőség. A
probléma megoldása a feladat szintre tartozik, mivel azt kell eldönteni, hogy az ideális
referenciamozgás helyett az ágens az érzékelt pozícióhibája miatt melyik másik, rendelkezésre álló
elemi mozgását hajtsa végre, amellyel a jelenlegi pozícióhibáját csökkentheti.
A megoldáshoz szükség van előre generált korrekciós mozgások halmazára, melyek az ideális
mozgásprogramokból offline módon, a kinematikai paraméterek (pl.: lépéshossz, relatív
elfordulási szög) megfelelően granulált változtatásával generálandók. Az így generált mozgásokat
a 2. tézis a) pontja szerint optimalizálni kell, hogy kinematikai szimulációjuk közel megegyezzen a
valós működéssel.

3.7.3 Szenzorcsatolás
A pozíció és orientáció hiba kiszámításához az ágensnek ismernie kell a manipulációs tér
kinematikai modelljét, ez alapján követni tudja a parancsok elvárt végrehajtását, és tudja
számítani saját elvárt pozícióját. Ez az a pozíció, amelyet külön kommunikáció nélkül a többi
szereplő is feltételez a robotról. Másfelől a szenzorrendszerének meg kell tudni állapítani a robot
aktuális pozícióját.
A korrekcióra rendszertechnikailag két lehetőség van. Vagy az ágens saját feladat szintű
modulja végzi a korrekciót, vagy pedig a felügyelő rendszer felé kommunikálja a saját helyzetét,
és az operátort reprezentáló felügyelő modul feladat szintje közli a végrehajtandó elemi mozgást.
Akármelyik rendszerkomponens feladat szintű vezérlőmodulja végzi a korrekciót, az
alternatív mozgások közül azt kell kiválasztania, amelynek végrehajtása során az elemi mozgás
utáni időpontban (T) a várható pozícióhiba négyzetes hibanormája minimális lesz:

(Θopt , τopt ) = arg min < W ⋅ ΓΘ, τ (T ), W ⋅ ΓΘ, τ (T ) >

(17)

(Θ, τ)
Tehát a robot vagy parancsot kap egy ideális referenciamozgás végrehajtására, vagy egy
felsőbb modulja eldönti, hogy valamely ideális referenciamozgást kell végrehajtania, ehelyett a
feladat szintje ezt felülbírálja, és egy alternatív korrekciós mozgás optimalizált változatát hajtja
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végre. Ezáltal a korrekció úgy becsülhető, hogy végigszimulálja a mozgást (kinematikai vagy
dinamikai modell alapján) és a mozgás befejeztével megvizsgálja a T. időpontban várható
pozícióhibát. Amennyiben a korrekciót végző modul a robot várható végpozícióját kizárólag
kinematikai modell alapján becsüli, úgy statikusan egy elemi mozgásból származó folyamatos
hibára lehet számítani. Amennyiben az algoritmus a szenzorrendszer segítségével a mozgások
tényleges végrehajtásának hatására történő pozíció és orientációelmozdulásokat mozgásonként
identifikálni is képes, úgy a hiba stacionárius része eltűnik.

3.7.4 Alternatív mozgások előállítása
A megoldáshoz szükség van továbbá előre generált korrekciós mozgások ismeretére, melyek
az ideális mozgásprogramokból offline módon, a kinematikai paraméterek (pl.: lépéshossz, relatív
elfordulási szög) megfelelően granulált változtatásával generálandók. Az m. ideális
mozgásprogramhoz Pm darab paraméter esetén az egyes gi granularitási szinteknek megfelelően
Nm darab alternatív mozgás előállítása szükséges, ahol:
Pm

N m = ∏ gi

(18)

i =1

Az így generált mozgásokat a 2. tézis a) pontja szerint optimalizálni kell. A részfeladat
végrehajtása előtt az így kapott alternatív mozgások közül azt kell kiválasztani, amelynek ideális
végrehajtása a következő lépésben várható hibát minimalizálja.
Ha az ágensek elemi mozgásai optimalizálva vannak, a pozícióhibáikat eltüntetik, akkor a
rendszer minden tagjának lehetősége van a rendszer komponenseit kinematikai módon
szimulálni.

3.8 A tézis alkalmazása
Az első és a második tézis valós rendszerekben történő alkalmazhatóságának együttes
igazolására ad példát az alábbi többoperátoros, multiágensű telerobotikai rendszer. Ebben a
konkrét esettanulmányban az első két tézisben megfogalmazott eredmények egy KHR-1
humanoid robotokból álló platformon kerültek hasznosításra.
A platform neve EMSER, amely a BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékén került
kifejlesztésre az EuroPR Computer Kft. és a Fejlett Technikai Eszközök Kft. megbízásából. A
lábakon járó robotok közül a bevezetőben említett speciálisan irányítható szerkezetek családjának
egyik képviselője a kétlábú Kondo Humanoid Robot (a továbbiakban KHR) [59]. Erre a robotra
esett a választás, mivel e platform használatával jól demonstrálható az új mozgás-optimalizáló
algoritmus, illetve a hibakorrekciós pozíció-visszacsatolás.

3.8.1 A KHR-1 humanoid robot
Ez a típusú humanoid alaposan tervezett mechanikájának és elektronikájának köszönhetően
rendkívüli képességekkel rendelkezik. A vezérlőelektronikája lehetővé teszi csuklókoordináták
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sorozatának előzetes letöltését, mellyel elemi mozgásokat lehet benne definiálni. Ezeket a
mozgásokat aktiválv a robot bonyolult mozdulatsorokat képes véghezvinni. Fel tud mászni egy
lépcsőn, képes lefeküdni, felállni, fekvőtámaszozni, sőt bukfencezni is [59]. Az ilyen mozgásokat
betanítani rendkívül nehézkes és hosszadalmas feladat. Kézzel kikísérletezni majdhogynem
lehetetlen, így nagy jelentősége van a kulcspozíciókban történő mozgástervezési algoritmusoknak
és rendszereknek.
A szakirodalmat megvizsgálva a KHR-1 robot tanítására különféle módszerek léteznek.
Hebbel, Kosse és Nistico [TODO] soft computing módszerek sikeres alkalmazásáról számol be,
megvizsgálja a genetikus algoritmusok, evolúciós stratégiák, a szimulált lehűtés és a
rajintelligenciára alapuló PSO algoritmus alkalmazhatóságát a járás betanítására.
Niehaus, Röfer és Laue [40] szintén a PSO eredményességéről számolnak be, ám a robot
elektronikáját a kísérletezéshez teljesen újratervezték. A kulcspozíciókban történő
mozgástervezés és robotirányítás korlátait mutatja, hogy Kim és Oh [41] a robot mechanikáját is
módosítva, erő/nyomatékszenzorok beépítésével oldja meg a robot irányítását.
A robothoz létezik egy kiegészítő készlet, amely az eredetileg 5 szabadságfokú lábakat egy-egy
pótlólagos szabadságfokkal bővíti. Ez megsokszorozza a robot elvi lehetőségeit, ugyanakkor a
súlypontja magasabbra kerül, a szervók jobban terheltek, így a robot dinamikus tulajdonságai
leromlanak.
Az alábbi ábra mutatja a robot felépítését.

7. ábra: Az eredeti és a módosított KHR-1 humanoid robot
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3.8.2 Az EMSER többoperátoros multiágensű telerobotikai rendszer
Az 1. tézis architektúráját követő rendszer központi magját egy szerver oldali virtuális valóság
(VR) adja, melyhez több – kliens oldali – fizikai teleoperációs platform szinkronizálandó. Ez a
VR reprezentálja az operátorok parancsait feldolgozó felügyeleti modult. A szerver oldali
világmodellben a robotok szimulált modelljével történő események kimenetele tekintendő annak
a referenciának, melyet a fizikai platformoknak végre kell hajtaniuk. A rendszer felépítését az
alábbi ábra tükrözi:
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8. ábra: Egy muliágensű, többoperátoros telerobotikai rendszer
Az egyes fizikai platformok KHR-1v telerobotjai a megfelelő VR-beli referencia ágensek
fizikai kivetülései. A 2. tézisnek megfelelően ezen ágensek feladatdekompozíciós moduljai az
egyes platformok kinematikai modellje alapján optimalizált mozgásokkal szabályozzák a kliens
oldali telerobotokat. A végrehajtás módja tehát az ágens feladat szintű vezérlőmoduljának saját
döntése a második tézisben megfogalmazott algoritmus alapján.
A KHR robot egyes mozgásfázisainak kézzel történő betanítása – a csuklókban levő fékek
hiányában az átmenetileg kikapcsolt szervóknak a gravitációs hatások miatt történő váratlan
elmozdulása révén – igen nehézkes, idegőrlő feladat. Emiatt a mozgástervezés megkönnyítésére a
virtuális valóságban ideálisan alkalmazható technikákat kell segítségül hívni.

3.8.3 Egy virtuális humanoid robot modellezése
Egy konkrét KHR-1 robot főbb fizikai dimenzióit és anyagjellemzőit figyelembe véve történt
a virtuális modell megalkotása, egy a Tanszéken kifejlesztett 3D CAE szoftver (RobotMax)
modellszerkesztő modulja segítségével. Egy KHR robot virtuális modelljét 22 test és 21 csukló
hierarchikus struktúrája alkotja: a geometriai, kinematikai és fizikai paraméterek részletes
definíciója e szerkesztő rendszerben történt.
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9. ábra: A KHR-1 robot CAD modellje
A virtuális robot csuklóiban levő egyenáramú szervo-hajtásokat is modellezni kellett. Erre a
RobotMax elektromechanikai modellkönyvtárból a megfelelő motor és áttétel modelleket ki kell
választani, majd a gyártótól [59] beszerezhető adatlapok szerint paraméterezni. KHR robot
szimulációja során e hajtások irányításával analizálható a modellünk viselkedése. A mechanikai
modellt a szervók elektronikai modelljeivel kiegészítve egy belső mechatronikai modellt kapunk a
RobotMax szoftverben.
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3.8.4 Mozgások betanítása inverz kinematika segítségével
A tanszéki CAE szoftver rendelkezik egy mozgástervező modullal is. Lehetőség van egy adott
robot mozgás-kulcspozícióinak interaktív szerkesztésére, valamint adott mozgásoknak egy fizikai
robottal történő validálására is. A kiválasztott robotszegmens vagy a törzs mozgatása a 3.3.1.
fejezetben kifejtett inverz kinematikai algoritmus alapján folyik. A kinematikai mozgástervezés
előírja, hogy minden egyes kulcspozícióban kell, hogy legyen egy szegmens, amely a térben a
következő kulcspozícióig rögzítve marad (u szegmens). Az ehhez kapcsolódó csuklók mozgása
ilyenkor a rögzített szegmens (lábfej) körül mozdítja el a robot többi szegmensét.
a)
b)

c)

d)

e)

f)

10. ábra: Az IK modul használata a mozgás betanítása során
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Az egyes kulcspozíciók időben eltolhatók, így az animátor, aki a mozgás tervezésével
foglalkozik, képes egyy ideális, harmonikus mozgás előállítására. Az alábbi ábrasorozat a bal lábbal
történő egyenes előre lépés mozgásának kulcshelyzeteit mutatja. Megfigyelhető, hogy a jobb
lábfej térbeli helyzete a teljes mozgás alatt állandó marad. A példa b)--e)
b) e) fázisai mé
még további
stabilizálásra szorultak, mielőtt a mozgás 2. tézis szerinti optimalizálását el lehetett kezdeni:

3.8.5 A dinamikus modell megalkotása Modelica környezetben
Azz előző fejezetben említett szerkesztő szoftver lehetővé teszi a belső mechatronikai
modellből egy Modelica forráskód generálását. A Modelica modell megalkotásának folyamata
[37] eredményei alapján történt. Az eljárás kiindulási lépése a belső mechatronikai modellt igényli,
melyből az egyes alkatrészek fizikai tulajdonságai
tulajdonságai (tömegközéppontok helye, tömegek és
tehetetlenségi nyomatékok) kinyerhetők. A robot mechanikai struktúráját ideális merevtestmerevtest
rendszerrel közelítve, valamint azt a korábban kiválasztott, paraméterezett motormodell
modellekkel és
azok szabályozási köreivel kiegészít
egészítve az alábbi mechatronikai modell generálható:

11. ábra: A KHR-11 mechatronikai modellje grafikus Modelica reprezentációban
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A Modelica modell be- és kimenetei Matlab/Simulink környezet alól vezérelhetők és
kiolvashatók. Így a 2. tézis a) pontja szerinti algoritmust Matlab alatt implementálva az előre
megszerkesztett ideális mozgás a Dymola alatt futtatott dinamikus hatások szerint
optimalizálhatóvá válik.

3.8.6 A kontaktuskezelés problémája
A merevtest-rendszer szimulációja során szükség van a mechanikai kontaktusok kezelésére,
hogy a lábak és a talaj közt fellépő reakció-erőket ki tudjuk számítani. Ehhez a Modelica
merevtest modelleket ki kellett bővíteni a kontaktusok kezelésével [38]. Az erő alapú
válaszreakciók számítására szükség van a testek térbeli helyzetének folytonos követésére. A
lábakon 4-4 kontaktuspont és a talaj modellezésével az alábbi képletek alapján számíthatók a
kontaktusban fellépő normál-irányú erő:

 1 − ε

1 +
p& (t )  SCONTACT p(t ) , p(t ) > 0
FNORMAL (t ) =  ν 0ε
(19)


0
, p(t ) ≤ 0

ahol SCONTACT a kontaktusban levő testek anyagától közösen függő rugóállandó, ún. közös
merevségi együttható [N/m], ν0 a kontaktus első pillanatában érvényes relatív sebesség normál
komponensének nagysága, p(t) a behatolási mélység időfüggvénye, p& (t ) pedig az aktuális relatív
sebességvektor normál-irányú komponense a két kontaktuspont között.
A súrlódási erők számítására az alábbi egyenletek használatosak, feltételezve azt, hogy a
kontaktuspontban rögzített SFRIC rugóállandójú virtuális rugó – miközben l(t) hosszra nyúlik –
statikus súrlódási erőt fejt ki a kontaktusban álló testekre:
t

t
l (t ) = ∫ vrel
(t ) dt, 0 ≤ t ≤ τ

(20)

0
t
t , lim
⋅ l (t ),
0 < vrel
< vrel
és S FRIC ⋅ l (t ) < µ static ⋅ FNORMAL
S
static
(t ) =  FRIC
FFRICTION
(21)
egyébként
0,
A tangenciális síkba vetített nagyobb sebességkülönbség esetén a dinamikus súrlódási erő
nagysága a µdynamic dinamikus súrlódási együtthatót bevezetve:

µdynamic ⋅ FNORMAL ,
dynamic
FFRICTION
(t ) = 
,
0

t
t , lim
vrel
> vrel

(22)

egyébként

A teljes FCONTACT erőhatás az en normál-irányú komponens és a két et irányú (tangenciális)
komponens vektoriális összegeként adódik, mely a tömegközéppontokra (cA, cB)
forgatónyomatékot is kifejt:

(

)

static
dynamic
e ⋅ F
(t ) + et ⋅ FFRICTION
(t ) + FFRICTION
(t ) ,
FCONTACT (t ) =  n NORMAL
,
 e n ⋅ FNORMAL (t )
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τ ACONTACT (t ) = −FCONTACT (t ) × (c A − p A )

(24)

τ BCONTACT (t ) = FCONTACT (t ) × (c B − p B )

Ezen egyenletek alapján a robot mozgása során a lábak és a talaj közt fellépő kontaktus-erők
realisztikusan modellezhetők voltak. Egy valósághű dinamikus modell az alapfeltétele annak,
hogy a 2. a) tézisben megfogalmazott javító algoritmus eredménye egy fizikai roboton is
hasonlóképp viselkedjen, mint a szimulált esetben.
A fizikai robotok ütközése a felügyeleti modul szolgáltatás szintjén történő előzetes vizsgálat
alapján megelőzhető, az ütközés várható időpontja a virtuális valóságban megjósolható. A
felügyeleti modul feladat szintje dönt arról, hogy ha egy adott mozgás indítása ütközést
generálna, az egyes ütközések esetén mi a teendő. Az alábbi két eset lehetséges:

•

ha helyváltoztató mozgás során történne ütközés, akkor a felügyelő modul a mozgást
nem engedélyezi;

• helyzetváltoztató mozgásnál a felügyelő modul feladat szintű modulja kinematikai
szimulációval előállít egy új elemi mozgást, amely az ütközés időpontjáig megegyezik
az indított mozgással, onnantól pedig ugyanaz a mozgás időben visszafelé játszva.
Helyzetváltoztató mozgás révén ez nem veszélyezteti a robot stabilitását.

3.8.7 A mozgásjavító algoritmus alkalmazása
A fent bemutatott rendszer kutatási céllal készült műszaki alkotás, melyet a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékének 3D
Érzékelés és Mobilrobotika Kutatócsoportja fejlesztett ki. A rendszer az értekezés 2. szakászban
tárgyalt modell szerint épül fel, valamint felhasználásra kerültek benne a jelen szakaszban tárgyalt
kutatási eredményeim is: a robotok dinamikáját javító iteratív mozgásjavító algoritmus, illetve a
3.3.1. fejezetben említett, inverz kinematikán alapuló interaktív tervezési algoritmus is.
A robotok előre rögzített mozgáskészlettel rendelkeznek, ezek optimalizálása a 3.6. fejezetben
leírtak szerint történt. A függvény alakulását a 12. ábra mutatja különböző lépés-mozgások
iteratív javítása során. Több helyváltoztató mozgás K=9 mozgásprimitívből áll. A robot J=21
csuklóváltozója miatt az x paramétervektor pontosan K·(J+1) = 198 dimenziós, így az algoritmus
futtatása során 198 teljes iterációra volt szükség. Az alábbi ábra szemlélteti a χ norma relatív
alakulását az iterációs lépések során annak t=0 kezdő pillanatbeli értékével normalizálva:
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12. ábra: A norma alakulása különböző referenciamozgások optimalizálása során
során.
(A különböző színnel jelölt függvények különböző referenciamozgásokat jelölnek)
Látható,
tható, hogy az algoritmus a dimenziószámmal megegyező lépésszám alatt az esetek
többségében megtaláltaa a minimum környezetét, miközben a hibanorma monoton csökkent.
csökken Az
algoritmust a numerikus pontatlanságok
pontatlanságok, illetve a költségfüggvény nem négyzetes volta miatt
bizonyos időközönként
nt újra kellett indítani,
indítani, azaz a konjugált irány nullázásával ismét a gradiens
irányába kellett indulni. A 12.. ábra alapján megjegyzendő,
egjegyzendő, hogy egyes kiinduló mozgások
kevesebb, mások pedig még nagyobb mértékben voltak javíthatók az
a algoritmus segítségével
segítségével.
A 2. tézis a) pontja szerinti algoritmus iteratív futtatásával kapott, javított mozgásoknak
mozgás
a
szimulált robot dinamikus modelljén történő végrehajtása során az ideális kinematikai
referenciamozgástól való eltérés azz eredeti 35-75%-ára csökkent.
A lépésjavító algoritmus gyakorlati jelentősége egy hosszabb, sétáló mozgásfolyamat
segítségével még szemléletesebben demonstrálható. A kinematikai módszerekkel megtervezett
eredeti referenciamozgást a dinaamikus modellen végrehajtva a robot lába kb. t = 2s-nál a
dinamikus hatások miatt a talajjal korábban érintkezik, ezért a robot egy kicsit elfordul az eredeti
helyzetéből és más irányban fo
olytatja a sétát, mint ahogy azt a kinematikai
inematikai szimuláció
szimulációból
következne.. A norma definíciójának megfelelően ebből egy jelentős pozícióhiba keletkezik,
keletkezi
ennek a hatásnak a kiküszöbölése drasztikusan tudja csökkenteni a hibanormát. Az idejében
korrigált orientációhiba
ióhiba a kinematikai modell sokkal pontosabb
pon
követését eredményezi. Ezt
szemlélteti a következő ábrasereg.
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A torzó origójának Z koordinátája sétáló mozgás során
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13. ábra a)-d) A mozgásjavító algoritmus hatása egy sétáló KHR-1 robotra
A b) és d) grafikonon látható, hogy a referenciamozgás sebessége néhol ugrásszerűen
megváltozik. Ennek az az oka, hogy a kinematikai szimuláció a kulcspozíciók között
csuklótérben lineáris interpolációt alkalmaz, kulcspozícióknál így töréspontszerűen változik a
csuklók szögsebessége, így a vizsgált szegmens sebessége is. A dinamikai rendszerek a sebesség
alapjel ugrását csak a fizika szabályai szerint tudják lekövetni.
A c) ábrából látszik, hogy a referenciamozgás során a kinematikai módszerekkel modellezett
robot sokkal nagyobb távolságot tesz meg Y irányban, mint a fizikai módszerekkel modellezett
(és a valóságot sokkal jobban közelítő) robot. Ezen ugyan az algoritmus sem tudott sokat
javítani, viszont a t=2s-nál fellépő orientációhibát majdnem teljesen kiküszöbölte. A b) ábrán
világosan látszik, hogy az algoritmus hatására a robot továbbra is pontosan az Y tengely irányba
folytatja az útját, így az X koordináták pontosabban lekövetik a referenciamozgást.
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4. Defókuszáltság alapú mélységbecslés
Multiágensű telerobotikai rendszerek esetében a robotok intelligens autonóm, illetve
félautonóm működéséhez elengedhetetlen, hogy a robot a saját és környezete állapotát felderítse.
Távfelügyelettel rendelkező rendszereknél ezt az állapotinformációt nemcsak a telerobot, hanem
a kezelő személy számára is biztosítani kell, ezért gyakran alkalmaznak erre a feladatra kamerákat.

4.1 Motiváció
A robot számára a kamera képe adatforrás, amelyből a szükséges állapotinformációkat ki kell
nyerni, a telerobotikában ezért igen gyakori a képfeldolgozó algoritmusok alkalmazása.
Multiágensű telerobotikai rendszereknél az ilyen algoritmusok találhatók a módosított NASREM
modell G3 és G4 jelű komponenseiben.
Képfeldolgozó rendszerek tervezői gyakran találkoznak azzal a problémával, hogy
háromdimenziós pozícióinformációt kell kinyerni egy kétdimenziós kameraképből. Robotok
szenzorcsatolása gyakran vezet erre a pozícióbecslési feladatra – kiváltképp a telerobotikai
rendszereknél, ahol mind a pozíciómérés mind pedig a vizuális visszacsatolás elkerülhetetlen. Az
esetek döntő többségében a legnagyobb problémát a tárgy kamerától mért távolsága, azaz a
mélységkoordináta automatikus meghatározása jelenti.
Vannak olyan gépi látórendszerek, amelyeknél a kamerán, vagy kamerákon kívül további
távolságmérésre alkalmas szenzorok is rendelkezésre állnak, az így megvalósított szenzorfúzió
pontosabb eredményt szolgáltat. Ezeknél is hasznos többletinformációt nyújt a kamerakép alapú
távolságbecslés, de különösképpen azoknál a rendszereknél van nagy jelentősége, amelyeknél
technikai okokból csak maga a kamerakép áll rendelkezésre.
A vizuális mélységbecslés olyan rendszerek esetén alkalmazható eredményesen, amelyekben
kis mélységélességű optika található, azaz a tárgy relatív kis elmozdulása relatív nagyfokú
elmosódást eredményez. A becslés az elmosódottság alapján történhet aktív, vagy passzív
módon. Az aktív mélységbecslést végző rendszerek az optika fókuszsíkjának változtatásával
keresik meg a tárgy éles képét, ekkor az optika pozíciójából számolják a tárgy távolságát. Ezeknek
a technikának az együttes megnevezése depth-from-focus (DFF), melyek elsősorban a foto- és
video rendszerek autofókusz megoldásaiban használatosak.
A passzív rendszerek depth-from-defocus (DFD) algoritmusai a látvány elmosódottságából
következtetnek annak fókuszsíktól való távolságára. A módszer használható önmagában, de
alkalmazzák DFF-algoritmusok kiegészítőjeként is. A monokuláris DFD-technikák alapvető
hiányossága, hogy a tárgy elmosódott képe alapján nem lehet eldönteni, hogy a tárgy a fókuszsík
előtt, vagy mögött található-e.
A jelenleg használatos DFD algoritmusok két szimultán felvett kameraképből dolgoznak,
amelyek különböző mélységekben adnak éles képet. A különböző mértékű elmosódottságból
külön-külön lehet következtetni a két fókuszsíktól mért távolságra. Ehhez azonban egy olyan
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speciális, drága optikai képrögzítő rendszerre van szükség, amely képes ugyanabból a
perspektívából ugyanabban az időpontban két különböző síkra fókuszált képet készíteni. Az ilyen
rendszerekben általában egy 50%-os félig áteresztő tükör található, amely párhuzamosan két
irányba továbbítja a látványt, mindkét nyaláb végén egy kamera található, melynek előtét-optikái
különböző mélységben szolgáltatnak éles képet.
A DFD algoritmusok alapjait Penteland dolgozta ki 1987-ben megjelent cikkében [42],
melyben közvetlen összefüggést vezetett le az elmosódás mértéke és a tárgytávolság között. Az
elmosódást a tárgy éles képe és egy Gauss pontelmosódási függvény (a továbbiakban PSF)
lineáris konvolúciójával modellezte. Elmélete szerint a Gauss függvény szigma paramétere a
tárgytávolsággal egyenes arányban áll. A mélységbecslés történhet kép- [43] vagy
frekvenciatartományban [44]. Mivel a konvolúció frekvenciatartományban szorzássá alakul, a
legújabb publikációk kétdimenziós diszkrét Fourier transzformáción (2D DFT) alapuló
módszereket részesítik előnyben.
A 2D DFT algoritmusoknak egy súlyos hátránya, hogy egyetlen globális távolságparamétert
tudnak meghatározni, tehát elméletileg csak a képsíkkal párhuzamos objektumok esetén
alkalmazhatók, azaz ferde helyzetű objektumok esetében nem tudják lekövetni az elmosódás
folyamatos térbeli változását.
Az általam javasolt módszer jelentősége, hogy fókuszsíkkal nem teljesen párhuzamos
objektumok esetében is működik, valamint az éles tárgymodell ismeretében képes egyetlen
szürkeárnyalatos kameraképből a tárgy térbeli elhelyezkedésére következtetni, tehát nincs szükség
hozzá speciális, drága optikai eszközökre.

3. Tézis [7][8]
Egydimenziós, diszkrét Fourier-transzformáción alapuló új algoritmust
dolgoztam ki hosszú, keskeny, sík tárgyak térbeli helyzetének
defókuszáltság alapú becslésére, amely egyetlen kameraképet és a tárgy
korábban felvett éles képét használja fel. Az algoritmus beilleszthető
egy multiágensű telerobotikai rendszer módosított NASREM alapú
vezérlési architektúrájának szenzorfeldolgozást végző komponenseibe.
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4.2 Az elmosódás optikai modellezése
Az optikai képalkotás elsőrendű megközelítése a pinhole
hole kameramodell. Ennek lén
lényege, hogy
a tárgyról érkező fénysugarak egy szűk lyukon keresztülhaladva jutnak a kamera fényérzékeny
szenzorlemezére. A pinhole kameramodell így mindig éles képet ad, tehát az elmosódás
modellezésére nem használható.

14.
14 ábra: A pinhole kameramodell
Képalkotó rendszerek viselkedését pontosabban írja le az a modell, amely a kamera előtét
előtétlencserendszerét egy kör alakú helyettesítő gyűjtőlencsével modellezi. A gyűjtőlencsének az a
tulajdonsága, hogy a tárgy egy pontjáról érkező fénysugarakat
fénysugarakat egy pontba gyűjti össze. Ez lesz a
tárgy pontjának éles képe. Amennyiben ez a képpont épp az ernyő, vagy a szenzor síkjában
található, úgy a kamera által készített kép éles lesz. Ha a képpont a szenzor elé, vagy mögé esik, a
pont képe elmosódott lesz.

15.. ábra: Képalkotás gyűjtőlencsével
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A 15. ábra két objektum optikai leképezését mutatja. A t0 távolságban lévő tárgy képe éppen a
lencsétől k0 távolságra eső ernyőre esik, ezért képe éles lesz. Az optikától t0 távolságú pontok
halmazára a továbbiakban az éleslátás síkjaként, vagy fókuszsíkként fogok hivatkozni.
Egy f fókusztávolságú lencse esetén a tárgy- és képtávolságokra az alábbi összegfüggés
teljesül:

1
1 1 1 1
=
+ = +
f k0 t0 k t

(25)

A z = t - t0 távolsággal messzebb eső, szaggatott nyíllal jelölt objektum éles képe
z’ = k0 - k távolsággal az ernyő előtt keletkezik, így a lencse különböző pontjain áthaladó
fénysugarak az ernyő különböző pontjaira érkeznek, ezáltal az objektum pontjainak képe
elmosódott lesz. Az elmosódás a lencse alakjától és méretétől függ.
Kör alakú lencsét feltételezve a tárgypont korong alakú képének 2R átmérője függ a lencse
(apertúra) A átmérőjétől, illetve a tárgy éleslátás síkjától mért z távolságától. Az elmosódott pont
mérete a 15. ábra alapján hasonló háromszögekből adódik.

R=

Az'

(26)

2k

Az elmosódás mértéke a lencse paramétereiből és az éleslátás síkjától mért z távolságból,
illetve az éles tárgy távolságából (25) alapján számítható:

R=

Af
z
2(t 0 + z )(t 0 − f )

(27)

Ha a z távolság nem összemérhető a t0 tárgytávolsággal, az összefüggés z = 0 közelében
lineárisnak tekinthető. A nevezőben található z-től függő, (t0 + z) nemlinearitást hordozó
szorzótényező a lencse nagyítását írja le, azaz az optikától távolabb eső tárgyak képe kisebb lesz.
Amennyiben a tárgy minden pontja ugyanolyan z távolságra van az éleslátás síkjától, úgy a
tárgy összes pontja ugyanazt az elmosódást szenvedi el. Az Iz elmosott kép előáll a tárgy I0 éles
képének, és a (27) egyenletben definiált, z-től függő sugarú hz pontelmosódási függvény (PSF –
point spread function) konvolúciójaként:

I z = hz ∗ I 0

(28)

A korong alakú pontelmosódási függvényt az alábbi ábra szemlélteti:
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R

16. ábra: Korong alakú pontelmosódási függvény

Bár a szakirodalomban előfordul a korong alakú [51], sőt, képtartományban alkalmazott
módszereknél általános cirkuláris PSF is [48] [53] [54], a szakirodalom zömében [43] [44] [45]
[46] [47] [49] [50] [52] az analitikus módszerekkel sokkal jobban kezelhető kétdimenziós zérus
központú cirkuláris Gauss pontelmosódás-függvényt használják:

h( x, y ) =

x2

1
2πσ 2

e

+

y2

σ2 σ2

(29)

melynek σ paramétere [54] szerint kifejezhető az éleslátás síkjától mért távolsággal:

σ=

R
2

=

Af
2 2 (t 0 + z )(t 0 − f )

z

(30)

17. ábra: Gauss pontelmosódási függvény
Az elmosódottság alapján mélységet becslő DFD algoritmusok Gauss PSF feltételezéséből
indulnak ki.
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4.3 Mélységbecslés ideális esetben egyetlen kamerakép alapján
Ebben a fejezetben áttekintjük a mélységbecslő algoritmus elméleti hátterét és lépéseit.

4.3.1 A feladat meghatározása és előkészítése
Legyen adott a térben egy tökéletesen fehér, hosszúkás téglalap alakú, egyszínű sík objektum.
Az objektumot egy kamera nézi. Az objektum hosszanti kiterjedése miatt nem fér bele a kamera
látómezejébe, látható csúcsának a továbbiakban azt a pontot nevezzük, amelyben az objektum
hossztengelye a határvonalát, azaz a téglalap rövidebb oldalát metszi. A megoldandó feladat a
kamera képe alapján az objektum mélységkoordinátájának meghatározása.
Az algoritmus az alábbi feltételezésekből indul ki:

•

az objektum csúcsa kamera látómezejében található,

•

az objektum ismert képfeldolgozási módszerekkel szegmentálással elkülöníthető a
kameraképen szereplő többi objektumtól,

•

az objektum nem fed át más objektumokkal,

•

az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy az objektum tengelye a
képkoordináta-rendszer x tengelyével egybeesik. Ha ez nem teljesülne, akkor az
előfeldolgozás során ez biztosítható.

•

az objektum a kamera képsíkjával párhuzamos helyzetű,

•

az objektum éles képe korábbról ismert, és invariáns az objektum hosszanti tengelye
mentén történő eltolásra,

•

a kameraképen additív fehér Gauss zaj található, melynek paraméterei a kalibrációs
fázisban meghatározhatók.

A fenti ideális körülményeket megteremtő egy lehetséges előfeldolgozó algoritmus a
következő lépésekből áll:

•

Binarizálás: A küszöbértéket az aktuális hisztogram és az ismert mérési zaj szórása
alapján határozzuk meg. (A kalibráció során előzetes zajanalízis szükséges.)

•

Zajszűrés: medián szűrő segítségével elimináljuk az esetleges pontszerű, szórt
zajokat.

•

Szegmentálás: Megkeressük a képen az objektumot. A legegyszerűbben egy un.
régiónövesztésen alapuló címkézési algoritmus használatával járhatunk el.

•

A csúcs megtalálása: Miután azonosítottuk a legnagyobb objektumot, momentumai
segítségével meghatározzuk a középpontját és a tengelyét pl. [62] alapján. A keresett
csúcs a tengely és az objektum határvonalának metszéspontjában van.
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4.3.2 Egy numerikus módszer a mélység kiszámítására
Adott a 4.3.1. fejezetben leírt objektum kameraképe, illetve tegyük fel, hogy meghatároztuk
az objektum tengelyét és csúcsát. A továbbiakban az általánosság megszorítása nélkül
feltételezhetjük, hogy az objektum tengelye és az x koordinátatengely egybeesnek, valamint az
objektum csúcsa az origóban található.
Az objektum kívül esik az éleslátás síkján, tehát z-koordinátája 0-tól eltérő, így az objektum
képe elmosódott. A megoldandó feladat az éleslátás síkjától való távolság, azaz a z koordináta
kiszámítása. Ehhez rendelkezésre áll az aktuális kamerakép, illetve a tárgy egy teljes mértékben
ismert éles képe, a tárgymodell6. Az objektum mélységről az objektum határánál fellépő
elmosódás szolgál meghatározó információval. Az algoritmus a továbbiakban erre fog
koncentrálni.
A 4.2. fejezetben leírt elmosódási modellt feltételezve az algoritmus az alábbi
gondolatmenetet fogja követni:

•

a korábban ismert éles képből frekvenciatartományban előállítja a mesterségesen
elmosódott képet

•

megvizsgálja, hogy milyen paraméterű elmosódási függvénnyel kaptunk a látott
képhez leginkább hasonló képet

•

az elmosódási függvény paraméteréből visszaszámolja az éleslátás síkjától való
távolságot.

A frekvenciatartománybeli analízishez a kamera képét diszkrét Fourier-transzformációnak
(DFT) kell alávetni.
y
(N-1)/2

csúcs

K

objektum

x

DFT tartomány
-(N-1)/2

DFT-szeletek
a kép széle

18. ábra: A kamerakép koordináta-rendszere, illetve a Fourier-transzformáció tartománya
6

Ezt a tárgymodellt előzetes kalibráció során kell meghatározni.
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Mivel a téglalap egyszínű, invariáns az x tengely mentén történő eltolásra, ezért szükségtelen a
Fourier-transzformációt ebben az irányban is kiszámolni, mivel csak 0 frekvenciájú összetevőket
kapnánk7.
Ebben az esetben y irányban szeletenként számolható a Fourier transzformáció, x irányban
pedig teljesen elhagyható. Ez lényegesen csökkenti az algoritmus számításigényét, másrészt az x
irányban megmaradnak a térbeli információk.
Tekintsünk egy y iránybeli metszetet. A 4.2. fejezet modellje alapján az elmosódott kép
transzformált tartományban egyszerűen előállítható, hiszen a (28) egyenletben bevezetett
konvolúció frekvenciatartományban szorzássá alakul. Az elmosódott és az éles kép közötti
összefüggést a frekvenciatartományban a következő képlet írja le:

ℑ*z = ℑ0 Η g + F {η z }

(31)

ahol az egyes összetevők jelentése:

•

ℑ 0 a téglalap alakú objektum mérési zaj nélküli, pontosan ismert éles képének, azaz a
tárgymodellnek a Fourier transzformáltja. A tárgymodellt a kalibrációs fázisban kell
meghatározni. Az ideális feltételek fennállása esetén ez minden x értéknél azonos.

•

ℑ*z a kamera által látott zajos kép Fourier transzformáltja, amelyen az ismeretlen z
mélységkoordinátájú elmosódott téglalap látható.

•

Η

g

a h g ( µ S , σ S ) Gauss pontelmosódási függvény (PSF) diszkrét Fourier

transzformáltja, amely így maga is egy diszkrét Gauss függvény Η g ( µ F , σ F ) . A
transzformáció miatt σ paramétereik között az alábbi összefüggés áll fenn8:

µF = µS = 0 , σ F =
•

N
2π * σ S

(32)

F {η z } pedig az additív mérési zajt jelöli a frekvenciatartományban.

A feladat: keressük azt a leginkább illeszkedő Η g (0, σ F ) Gauss függvényt, amely úgy mossa
el az éles modellt, hogy az eredmény leginkább hasonlít az aktuális képre. A különbséget
jellemezhetjük a legkisebb négyzetek módszerével (továbbiakban LS) generált
költségfüggvénnyel. Az alábbi négyzetes költségfüggvény a legjobban illeszkedő képnél veszi fel a
minimumát:

C (σ F ) =

7
8

2
1 N K −1
Η g (σ F , f )ℑ0 ( f ) − ℑ*z ( x, f )
∑∑
K f =1 x =0

(33)

Pontosabban szólva a 0-tól eltérő spektrumkomponensek a pixelzajból származnak.
S index jelöli a térbeli tartományt (spatial domain) F pedig a frekvenciatartományt (frequency domain)
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ahol is x független változó a tárgy tengelye mentén (diszkrét térbeli koordinátákban mérve), és f
független változó a diszkrét frekvenciatartományban mérve egy DFT-szeletet tekintve. (lásd. 18.
ábra) Az f = 0 összetevőt nem vesszük figyelembe, ezáltal az algoritmus invariáns a
fényerőváltozásokkal szemben. A költségfüggvény minimuma numerikus módszerekkel
számítható.
Az elmosódási modell (27) összefüggése szerint – ha a nagyítás hatásától eltekintünk – a z
koordináta abszolút értéke, azaz az éleslátás síkjától való abszolút távolság egyenesen arányos a
képtartományban kapott elmosódási függvény σ S paraméterével. [42] valamint (32) alapján:

z = λ *σ S = λ

N
2π * σ F

(34)

A λ arányossági tényező az optikai rendszer paramétereitől függ (27) szerint. Ezeket egy
előzetes kalibrációs során kell meghatározni.

4.4 Becslési hibák
Az előző fejezetben vázolt módszernek számos hátránya van a gyakorlati felhasználást
illetően. Egy valós robot szenzorcsatolása számos további kérdést vet fel. Ebben a fejezetben
ezeket a problémákat foglalom össze.

4.4.1 Az előfeldolgozás hibái
A fentiekben leírt algoritmus éles tárgyképet feltételez, de később fókuszsíkon kívüli tárgyakra
alkalmazzuk. Elmosódott objektum esetén a 4.3.1. fejezetben részletesen leírt módszerek
torzuláshoz és pontatlan eredményhez vezetnek. Minél elmosódottabb a tárgy, annál nagyobb
hibák lépnek fel a pozícióbecslésben.
A 19. ábra mutatja, miképp okoz torzítást az elmosódás egy fókuszsíkon kívül eső
mikromanipulátor (x, y) pozíciójának megállapítása közben.
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19. ábra: Az elmosódás eltolódást okoz a bináris kameraképen. (z = 0 µm és z = 300 µm)
Más jellegű becslési hiba áll elő azáltal, hogy az objektum látható része aszimmetrikus a kép
szélén történő vágás miatt, és így a momentumok alapján a számított tengelye hibásan kerül
meghatározásra. Ez a hiba éles kép esetén is fennáll. Ebben az esetben az eredmény torzulása
nagyban függ a tárgy képbe való belógásának szögétől és mélységétől. Az alábbi ábra ezt a
jelenséget szemlélteti.

tényleges tengely

momentumok alapján
számított tengely

20. ábra: A momentumok alapján számított tengely eltérhet az objektum tényleges tengelyétől
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4.4.2 A mélységbecsléssel kapcsolatban felmerülő problémák
Problémák az előfeltételekkel
Az algoritmus a kameraképen ideális additív fehér Gauss zaj jelenlétét feltételezi. A
tárgymodellt pedig mérési zaj nélkül tekinti ismertnek. A valóságban ezek sajnos nem teljesülnek:
a pixelzaj nem Gauss és nem teljesen fehér, a tárgymodellt pedig szintén zajos I 0* kamerakép
alapján ismerhetjük. A téves feltevések mindegyike torzítja az LS-becslést.
A valóságban a pozícionálandó objektum nem téglalap alakú, azaz a szélessége nem konstans,
hanem x függvénye. Ez azt jelenti, hogy a éles tárgymodell I 0* ( x, y ) általában x-nek is függvénye.
Ez azt jelenti, hogy a DFT y irányú szeletei nem függetlenek egymástól, az elmosódott látvány
kialakításában a szomszédos szeletek is közrejátszanak. Mivel ezt elhanyagoljuk, a
transzformációt csak szeletenként végezzük el ℑ*0 ( x, f ) , ezzel hibát követünk el, amely torzítja a
becslésünket.
Valós felhasználásnál nem tételezhetjük fel a tárgy képsíkkal párhuzamos helyzetét sem, mert
ezzel nagyon bekorlátoznánk a felhasználási lehetőségeket. Ki kell bővíteni az algoritmust oly
módon, hogy lehetővé tegye a pozícióbecslést olyan tárgyak esetén is, nem párhuzamosak a
képsíkkal.
Nyilvánvaló, hogy a fent ismertetett alapalgoritmus feltételei a valóságban nem teljesíthetők.
Ez további vizsgálatokat tesz szükségessé, amelyek elemzik a fenti jelenségek hatásait, és oly
módon módosítják a becslési algoritmust, hogy az a fenti zavarótényezőkkel szemben robusztus
maradjon.
Származtatott problémák
Az eddigiekben csak tökéletesen sík tárgyakkal foglalkoztunk, amelyek ideális esetben
párhuzamosak a képsíkkal, emiatt a tárgy minden pontjának egyformán azonos a mélysége. Az
előző pontban ugyanakkor megemlítettük, hogy az algoritmusnak ferdén elhelyezkedő tárgyak
esetén is használhatónak kell maradnia.
Mivel ez esetben az tárgy egyes pontjainak mélysége különböző, ezért eltérő pontelmosódási
függvény tartozik hozzájuk. Ezáltal az elmosódás már nem modellezhető egyszerű konvolúcióval
(és a frekvenciatartományban szorzással).
Mi történik, ha szakirodalomban szereplő DFD algoritmust alkalmazunk? Ez esetben az
algoritmus azt az átlagos mélységet találja meg, ahol a (33) egyenletben szereplő C
költségfüggvény a minimumát veszi fel. Az átlagos mélység azonban függ az objektum látható
nagyságától, azaz a képbe való belógás mértékétől.
A 21. ábra szemlélteti a problémát és annak hatását. z1 és z2 jelöli az algoritmus által
megállapított mélységkoordinátákat x1 ill. x2 belógási mélységnél, miközben a valós érték z.
Mindezek ellenére az általam felvázolt algoritmus mégis használható a gyakorlatban, mert 1DDFT-t használ és szeletről szeletre számolja a becslési hiba költségét, valamint megőrzi a
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térbeliséget az x tengely mentén. A dőlés hatásának egy keresztmetszeten belüli
elhanyagolhatóságát feltételezve, a dőlés szöge ϑ mint becslési paraméter bevezethető, és így a z
koordinátával együtt becsülhető.

z1
z2
z
x2
x1

21. ábra: A becslési hiba különböző mértékű belógások esetén
Az előző fejezetben említettem, hogy az elmosódott objektum csúcsának képkoordinátái nem
állapíthatók meg pontosan, ezért a tárgymodell DFT-szeletei ℑ*0 ( x, f ) és az elmosódott kép
megfelelő DFT-szeleteivel ℑ*z ( x, f ) nem pontosan rendelhetők össze. Amennyiben a csúcsot
rosszul határoztuk meg az x tengely mentén, ferde objektum esetén a szeletek összerendelésénél
elkövetett hiba megváltoztatja a számított elmosódást. Eltolódik a költségfüggvény minimuma, és
a becslés torzított lesz.
Nagyobb hibát okoz az y irányú eltolódás. Ebben az irányban végezzük ugyanis a Fouriertranszformációt. A tértartománybeli eltolás frekvenciatartományban fáziseltolódásként jelenik
meg. A költségfüggvény a különbségképzés miatt nagyon érzékeny a fázis bizonytalanságára. Kis
fáziseltolódások is nagy hibákat okoznak, különösen a nagy amplitúdójú, alacsony frekvenciás
összetevők esetén. Ez olyannyira jelentős, hogy a gyakorlatban az algoritmus teljesen
használhatatlannak lesz.
Végül még egy zavaró hatást kell megemlíteni. A 4.3.2. fejezetben leírt alapalgoritmus sík
objektumok pozíció és orientáció becslésére alkalmas. Egy valós alkalmazásban (pl. egy
mikrorobot szenzorcsatolásánál) háromdimenziós objektumok fordulnak elő, mint például a
közel hengeres mikromanipulátor. Ez esetben az elmosódási függvények paraméterei egy
szeleten belül is különböznek, tehát az elmosódás hatását egy általános integrállal lehet leírni,
nem modellezhető egyszerű konvolúcióval. Konvolúciót használva az objektumokat továbbra is
síknak tekintjük, ezzel koncepcionális hibát vétünk, de ennek hatása a továbbiakban
kompenzálható, ha az objektum helyzetét az algoritmus által becsült helyettesítő síkjából vissza
lehet következtetni.
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4.4.3 A mérési elrendezésből fakadó zavaró hatások.

x, y pozíció
z mélység
ф,υ orientáció

PSF

háttér

optika
háttér textúra

jelenet

méret
alak

objektum

A következő diagram egy gépi látórendszer felépítését és a képalkotást befolyásoló releváns
tényezőket mutatja.

lencse torzítása
lencse piszkolódása

megvilágítás
irány
intenzitás

22. ábra: A képalkotás modellje
Háttér. Gyakorlati alkalmazás esetén nem hanyagolható el a háttér textúrája. A háttér
eliminálására általában az egyszerű kivonás alkalmazható: felveszünk a képet az objektum nélkül,
amelyet kivonunk az objektumot tartalmazó képből. A fekete pixelek tartoznak a háttérhez, a
többi az objektumhoz. Természetesen a zaj hatását figyelembe kell venni. Ha azonban az
objektum az éleslátás síkján kívül helyezkedik el, a képe elmosódott lesz, és az így előálló látványt
nem lehet egyszerű szuperpozícióval vagy az egyes komponensek kitakarásával mesterségesen
előállítani. Ez esetben bonyolultabb modellek szükségesek, mint pl. alfa csatorna, vagy raytracing
használata.
Az értekezés által tárgyalt mélységbecslési módszer lineáris konvolúción alapul, a háttér
hatása azonban nem írható le lineáris módszerekkel. Ez a nemlineáris jelenség leginkább az
elmosódott objektum szélénél figyelhető meg, ahol is mind az elmosódott objektum, mind a
háttér látható. – A mélységbecslésnél tulajdonképpen ez a legfontosabb terület, így a háttér
eliminálása nagyon fontos lenne. Az értekezés terjedelmi okokból ezt a gyakorlati műszaki
problémát csak megemlíti, megoldására nem tud kitérni.
Megvilágítás. A megvilágítás változásai megváltoztatják az objektum kinézetét a kamera
képén. Nem homogén iránykarakterisztikájú megvilágítás esetén az objektum képe függ a
megvilágítás irányától. Következésképpen az objektum ℑ*0 ( x, f ) éles modellje függ az objektum
aktuális orientációjától is. Ezt a problémát az értekezés a következő fejezetben tárgyalja.
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x,y,z,θ

ηR ηG ηB
Shading

23. ábra: A digitalizálási folyamat modellje
Shading. A 23. ábra mutatja a képrögzítés folyamatának funkcionális modelljét. A shading
(árnyékolás) az egyes pixelek különböző érzékenységéből adódik, amely időben viszonylag stabil.
Ezáltal a pixelek érzékenységei a kalibrációs fázisban előzetesen megállapíthatók.
AGC (Automated Gain Controller) reprezentálja a kombinált képjavító AGC blokkokat,
amelyek képalkotás során a kamera szenzorában, illetve a képet digitalizáló egységben találhatók.
Az AGC egy telítéses lineáris hisztogram-transzformációt okoz a pixeleken. Bár az általános
mélységbecslő algoritmus invariáns a 0 frekvenciájú összetevőkre, a tárgymodell és az aktuális
kép kontrasztaránya különböző lehet. Ha a képalkotás során az AGC-t nem lehet kikapcsolni, az
ebből adódó problémát úgy lehetséges eliminálni, hogy a k kontrasztarányt felvesszük a becsült
paraméterek listájára.

4.5 A javított pozícióbecslési eljárás
Ez a fejezet a 4.3. fejezetben bemutatott, csak ideális körülmények esetén használható naiv
mélységbecslési algoritmus módosítását tárgyalja. A javítás célja az előző fejezetben ismertetett
zavaró tényezők hatásainak csökkentése az algoritmus gyakorlati használhatóságának érdekében.
Az ilyen módon módosított algoritmus nemcsak téglalap alakú tárgyak mélységbecslésére
használható, hanem általában egy tengelyesen szimmetrikus, konvex, hosszúkás síkkal közelíthető
objektumokra is, amelyek az éleslátás síkjával szöget zárnak be.
Egyes zavarótényezők hatása elméletileg is megszüntethető, míg másoké általánosságban
nem, csak platformspecifikus megoldással kezelhetők. Ez esetben úgy kell megtervezni a mérési
rendszert, hogy az lehetőleg robusztus legyen a fellépő zavaró hatásokkal szemben.
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4.5.1 Az xy-becslés adaptációja elmosódott objektumokra
Mint azt korábban megállapítottuk, az elmosódottság – küszöbértéktől függően –
dilatációként és erózióként is megjelenhet a binarizált képen. Másik probléma az objektum
tengelyének hibás meghatározása volt. Mindkét probléma kiküszöbölhető az alábbi módszerrel,
amely a az éles objektum előre megadott méret- és alakinformációját használja.
A binarizált éles modell és az aktuális kamerakép iterációs algoritmussal egymásra illeszthető,
egyszerű képfeldolgozási műveletek, mint eltolás, forgatás és dilatáció (kör alakú strukturálóelem) segítségével. Az algoritmusnak egy olyan költségfüggvényt kell minimalizálnia, amely
megadja a nem nulla értékű pixelek számát a különbségképben. A különbségkép a módosított és
binarizált képmodell és a binarizált aktuális kamerakép különbségeként számolandó.
A numerikus módszer kiindulási értékeiként Az alap algoritmus eredményeit használhatjuk. A
minimalizálandó költségfüggvény:

{

}

C 2 ( x0 , y0 ,ϕ , R) = ∑∑ Tr ( x0 , y0 ,ϕ , R) I 0* ( x, y ) − I z* ( x, y )
x

(35)

y

Az algoritmus megadja az objektum becsült helyzetét, valamint a dilatációhoz/erózióhoz
legjobban illeszkedő strukturáló-elem sugarát ( xˆ 0 , yˆ 0 , ϕˆ , Rˆ ).

R̂

szorosan összefügg az

9

elmosódottság aktuális mértékével.

σˆ S = ρ * Rˆ

(36)

Amennyiben a ρ tényezőt előzetesen kiszámítjuk a kalibráció során, úgy a kapott σ̂ S értéket
felhasználhatjuk a mélységbecslés kiindulási értékeként.
A mélységbecslés előkészítése végett előzetesen végre kell hajtani pár transzformációs
műveletet a későbbi képfeldolgozó lépések egyszerűsítése érdekében. Forgassuk el a kamera által
felvett szürkeárnyalatos képet az objektum identifikált szögének megfelelően − ϕ̂ mértékben, és
toljuk el úgy, hogy az éles modellel fedésbe kerüljön. Ekkor az objektum csúcsa az origóban van.
Kizárólag a két objektum mélységben van eltérés. Iz* a továbbiakban ezt a beforgatott képet jelöli.
A következő lépés a Fourier-transzformáció végrehajtása:

ℑ*z ( x, f ) = F {I z* ( x, y )}
y

(37)

Ahhoz, hogy a két képen koherens DFT együtthatókat kapjunk, ugyanakkora pontos DFT-t
kell végrehajtanunk. A transzformációs régiót a kalibrálási fázisban kell meghatározni figyelembe
véve az objektum y irányú szélességét. (lásd 18. ábra)

9

Itt meg kell jegyezni, hogy ha a vágási szintet az objektum és a háttér közti átmenet 50%-án tartjuk, akkor várhatóan nem jelentkezik a
méretváltozás. Azonban a binarizálás során egy hegyes objektum csúcsának koordinátái elveszhetnek, ugyanis a csúcs fényessége az
elmosódás miatt a vágási szint alá esik. Emiatt alacsonyabb vágási szintet kell megadni, amely az objektum dilatációját eredményezi.
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4.5.2 A mélységbecslési algoritmus javítása
A 4.4. fejezetben olyan hatásokat mutattam be, amelyek különbséget okoznak a
mesterségesen elmosott éles modell és a ténylegesen felvett kamerakép között. Ez a különbség
elrontja a távolságot a költségfüggvényben, ezáltal a becslés torzított eredményt szolgáltat. Olyan
megoldást kell választani, amely a lehetőségek szerint csökkenti a becslés bizonytalanságát,
valamint kiszámíthatóvá teszi a legtöbb zavarótényező torzító hatását.
Az egyik említett probléma a költségfüggvény fázisérzékenysége. Mivel az objektum
csúcsának y iránybeli bizonytalan meghatározása fáziseltolódást okoz, a költségfüggvény érzékeny
erre a pontatlanságra.
Másrészről egy Gauss függvény diszkrét Fourier-transzformáltjának fázisa általánosságban
nem nulla. A Fourier-transzformáltakat tehát nem szabad kivonni egymásból. Lehetőségként
adódik a fázisinformációk elhagyása, és csak az abszolút értékek figyelembe vétele. A
költségfüggvényt ennek megfelelően módosítottam.
Probléma továbbá, hogy a módosított költségfüggvényt terhelő zaj a fázis elhagyásából
következően a transzformált térben elveszíti Gauss jellegét, sőt nem is lesz szimmetrikus. Ez
torzítja az LS-becslést, amely csak fehér Gauss zaj esetén adja a mélység optimális becslését.
Feltéve hogy a zaj paraméterei időben stabilak, ezt utólag kompenzálni lehet.
A mélységbecslésnek az erősítés (AGC) változásaival szemben is robusztusnak kell lenni.
Magától értetődő megoldás az AGC automatika kikapcsolása. Amennyiben ez nem lehetséges,
bevezethetünk egy k kontrasztarány tényezőt mint új becslési paramétert.
Amennyiben a tárgy tengelye a fókuszsíkkal ϑ szöget zár be, ez lineáris változást okoz az
elmosódásban az x tengely mentén. Az elmosódás explicit kifejezhető a (34) egyenletben
bevezetett λ -együttható segítségével:

σ S ( x, σ S 0 , ϑ ) = σ S 0 + λ−1 x * tan ϑ

(38)

σ S 0 jelöli a térbeli pontelmosódási függvény szigma paraméterét az objektum csúcsában. A
frekvenciatartományban minden Gauss PSF egy másik Gauss függvénybe transzformálódik,
amelynek szigma paramétere a (34) egyenlet szerint:

σ F ( x, σ S 0 , ϑ ) =

N

(39)

2π (σ S 0 + λ −1 x * tan ϑ )

Ezzel a minimalizálandó, módosított költségfüggvény a következőképpen néz ki:
K −1 N

C (σ S 0 , k ,ϑ ) = ∑∑ Η g (σ F (x, σ S 0 ,ϑ ), f )ℑ*0 (x, f ) − k ℑ*z (x, f )

2

(40)

x =0 f =1

Ahol is k a kalibráció során rögzített I0* éles tárgymodell és az aktuális kép Iz* közti
kontrasztarányát írja le.
Ezt a költségfüggvényt kell megfelelő numerikus módszerrel minimalizálni. A
minimalizáláshoz konjugált gradiens módszer javasolt.
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Kezdőérték-probléma
Minden numerikus módszernek szüksége van egy kiindulási vektorra. Amennyiben nem
egyetlen elszigetelt mérésről van szó, hanem egymás után felvett kameraképekből bizonyos
időintervallumonként elvégzett folyamatos mélységbecslésről, akkor az algoritmus alkalmazója a
priori információkkal rendelkezik az objektum várható pozíciójáról – akár azért, mert az
objektum egy előírt trajektória mentén halad. Ez lehet a két megelőző két képkockából származó
mérésből extrapolált érték is. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, k=1, ϑ =0, jó kiinduló
érték lehet, σ S 0 értékét pedig meghatározhatjuk a dilatáció bináris képen történt

σˆ S

becsléséből

(36) alapján.
Amennyiben a kontrasztarány garantáltan 1, azaz a gépi látórendszer kikapcsolható AGC-vel
rendelkezik, és éles modellt ugyan azokkal a kamera-beállításokkal vesszük fel, ez esetben a k=1
paramétert nem kell becsülni a költségfüggvényben. Az egyes kameraképek kiértékelésénél ez
lényegesen egyszerűsíti a minimumkeresést. További egyszerűsítésre ad lehetőséget, ha az
alkalmazás során a dőlés szöge közel konstans marad. Ez esetben a szöget nem kell minden
egyes képnél becsülnünk, elég egyszer meghatározni a kalibrálás során.
A mechanika és a látórendszer felépítéséből adódóan később bemutatandó alkalmazás
esetében mindkét egyszerűsítés kihasználható.
Hibatűrés-vizsgálat
Azáltal is növelhető a becslési hatékonyság, ha a költségfüggvényben csak a releváns (x, f)
tagokat számítjuk ki. Egy tag akkor releváns, ha tartalmaz információkat az objektumról. Ehhez a
transzformált éles modellbeli megfelelő értéket össze kell hasonlítani a zaj szórásával és a
kalibráció során el kell dönteni, mely tagok számítanak lényegesek.
További lehetőség, az előző lépésben becsült objektumcsúcs újraszámolása minden egyes
iterációs lépésben. Így minden egyes numerikus iterációs lépésben újra összerendeljük az éles
modellbeli és az aktuális képbeli szeleteket. Az új középpont (x0) a következőképpen számítható:
x 0 = xˆ 0 − Rˆ + ρ −1σ S 0

(41)

Bár ez a korrekció elvileg pontosabb becslést ad, mégsem érdemes alkalmazni, mert
jelentősen megnöveli a számításigényt, és veszélyezteti az eljárás konvergenciáját.10
További probléma, hogy a mesterséges elmosás a zaj magasfrekvenciás komponenseit is
elnyomja, így a mesterségesen elmosott kép magas frekvenciákon különbözni fog a tényleges
képtől, amelyen közel fehér zaj található, azaz a zaj az elmosódás ellenére a magasfrekvenciás
komponenseken is megjelenik. Elvileg megvan a lehetőség a mesterségesen elmosott kép zajossá
tételére, hogy az jobban hasonlítson a valóságra, és így az irreleváns tagok ne tudják a eltorzítani
becslést. Bár ez jó ötletnek tűnik, mégsem valósítottuk meg, mert változatlan zaj esetén a becslés

10

Az újraszámolt csúcs esetén az algoritmus stabilitását az erős nemlineáris jelleg miatt nem lehetséges garantálni.
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torzítása kizárólag a mélységtől függ, és ezt a kalibráció során végrehajtott validációs méréssel
kompenzálni lehet.
A következő diagram az algoritmus folyamatát szemlélteti:

kalibráció:
I0*, λ , ρ , ( ϑ , k)
Fourier-Tr: ℑ0

forgatás, eltolás,
Fourier-Tr: ℑ*z

kamerakép
rögzítése: Iz*

numerikus
mélységbecslés
(C): σ S 0 , (k ,ϑ )

szegmentáció,
lokalizáció,
momentumok,
tengely

a z mélység
meghatározása

numerikus
korrekció (C2)

következő
kamerakép
rögzítése: Iz*

xˆ0 , yˆ 0 , ϕˆ , Rˆ

24. ábra: Az algoritmus szerkezete
A 25. ábra mutatja a költségfüggvényben előforduló függvények tipikus alakját, miután az
algoritmus megtalálta az optimumot. Az ábra a) képe mutatja az éles modell egydimenziós
Fourier-transzformált képét. Ha az ábra egy tetszőleges x=xc keresztmetszetét vizsgáljuk f
irányban a felismerhető benne a (sin f)/f jelleg, amely a manipulátor keresztmetszetének
ablakfüggvény jellegéből adódik.
A 25. ábra b) részén felismerhető, hogy a tárgy egy adott ϑ szöget zár be a fókuszsíkkal, mert
a σ S értékek x-től függenek. Kis x értékekre nagy σ F értékek adódnak, amely kis becsült σ S
elmosódást sejtet, azaz az objektum csúcsa a fókuszhoz közel van. Az x tengely mentén
távolodva az elmosódás mértéke nő.
A 25. ábra c) és d) diagramja a becsült és a mért kamerakép transzformáltját mutatja. Az
ábrából jól látszik, hogy a numerikus módszer valóban rátalált a paraméterek értékeire.
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a)

b)

c)

d)

25. ábra: Becslés a frekvenciatartományban (z = 300 µm)
a) Az éles modell ℑ*0 ( x, f )
b) A kapott PSF a frekvenciatartományban Η g (x, f )
c) Az aktuális kamerakép ℑ*z ( x, f )
d) A mesterségesen elmosott kép Η g ( x, f )ℑ*0 (x, f )
Az algoritmus eredményének kiértékelése
A becslést torzító és ki nem küszöbölhető hatások miatt nem állíthatjuk, hogy az algoritmus
pontosan azt a távolságot adja vissza, amelyet becsülni akartunk, tehát az algoritmus által
visszaadott σˆ S 0 -ról nem állítható, hogy a (34) és a (38) összefüggés alapján egyenes
arányosságban áll az objektum éleslátás síkjától mért távolságra, csupán annyit szabad állítani,
hogy a torzító hatások ellenére még erős függvénykapcsolatban áll vele. Erről a
függvénykapcsolatról regresszióanalízissel kell megbizonyosodni a rendszer kalibrációjának
fázisában. Különböző ismert mélységekben felvett képeken meg kell vizsgálni, hogy az
algoritmus által becsült σ S paraméter milyen összefüggésben van a tényleges távolsággal. A
becslés pontosságát jól jellemzi a regresszió reziduumainak a szórása.
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4.5.3 A gépi látórendszer zavartényezőinek eliminálása
Az önárnyék mint eliminálandó zavartényező a megvilágításból adódik. A tárgy kinézete
változik annak φ orientációjával. Két megoldás létezik a problémára, amelyek egymással
kombinálhatóak. Alkalmazzunk lehetőség szerint homogén megvilágítást, valamint végezzük el
az éles objektum kalibrációját különböző φ1,2,… orientációknál. Ezáltal minden orientációhoz
külön tárgymodell tartozik. A mélységbecslő algoritmus a legközelebb eső tárgymodellt fogja
használni. A köztes állapotok esetleg interpolálhatóak. A tárgymodellek optimális száma függ a
fényforrások elrendezésétől.
A pixel shading egy alapvető képfeldolgozási probléma, amely a szenzor gyártása során
előálló különböző pixelérzékenységekből adódik. Bizonyos pixelek ugyanarra a fényerősségre
kevésbé aktiválódnak, bizonyos pixelek pedig jobban. Az un. shading maszk pixelről pixelre
számítható egy homogén, – lehetőség szerint az éleslátás síkján kívüli – egyszínű fehér háttér
többszöri felvételével. A felvett képekből pixelenként statisztika készíthető, amelyből a várható
érték, a variancia és a zaj szórása számítható. Ez a shading maszk jellemző az egyedi kamerára és
időben stabil. Figyelni kell arra, hogy a felvételek során egyetlen pixel se kerüljön telítésbe. A
shading maszkot a kalibráció során határozzuk meg.
A kiértékelés előtt minden egyes felvett kép korrigálható a kapott shading maszkkal oly
módon, hogy a felvett kép pixeleit beszorozzuk a pixel becsült érzékenységének reciprokával.
A fennmaradó problémákat a háttér okozza. Az értekezés a problémát megemlíti, de
terjedelmi okokból nem tárgyalja a probléma általános megoldását. Elmosódott objektumok
átlapolódásának vizsgálata hasonló mélységű vizsgálatot igényel.
A következő fejezetben bemutatunk egy mérési elrendezést, amely elegáns gyakorlati
megoldást eredményez a háttér zavaró hatásainak eliminálására.

4.5.4 A kalibráció folyamata
Az mélységbecslő algoritmus tárgyalása során az előzőekben gyakran utaltunk előzetes
kalibrációra. Ebben az alfejezetben ennek lépéseit foglaljuk össze.
Először zajanalízist kell végezni fekete képek ismételt felvételével. Ily módon
meghatározhatók a zaj statisztikai jellemzői. Ezután a shading maszkot számoljuk ki az előző
alfejezetben bemutatott módon egyszínű fehér kép felvételével. Ettől kezdve minden képet a
kapott maszkkal korrigálunk.
Ezután meghatározzuk az éles modelleket (I0*) illetve transzformáltjaikat ℑ*0 . Éles képeket
készítünk a tárgyról a megvilágításnak megfelelő orientációkkal. Egy adott orientációban több
képet is készíthetünk, ezeket átlagolva egyre pontosabb lesz az éles modell, ugyanis több kép
átlagolásával a képek darabszámával arányosan csökkenthetjük a zaj varianciáját. Ezt a folyamatot
különböző φ1,2,… orientációkra kell elvégeznünk, a megvilágításnak megfelelően.
A következő feladat a mélységbecslés kalibrálása. Kiválasztunk egy tetszőleges orientációt, és
a pontosan kalibrált, független mélységmérő berendezéssel azonos darabszámú képet készítünk
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különböző, ismert mélységekben. Az azonos mélységben rögzített képek csupán pixelzajban
különböznek egymástól.
Minden egyes képre végrehajtva a mélységbecslést, értékpárokat kapunk az ismert mélységre
(z) és a PSF elmosódásfüggvény az objektum csúcsában becsült paraméterére ( σˆ S 0 ). Ezek alapján
elvégezhetjük a regresszió-analízist. A felvett kameraképeket két részre osztjuk. A képek első
csoportja a két változó közti statisztikai összefüggés számítására használjuk, a másik fele pedig a
becslés zajjal szembeni viselkedés értékelését, azaz a mérés verifikációját szolgálja.
A verifikáció a következőképpen történik: Miután meghatároztuk a z és σ̂ S közötti λ
statisztikai összefüggést11, ezt minden σˆ S 0 esetén alkalmazzuk és visszaszámolunk egy mélységet.
Jelöljük ẑ R -rel képek első feléből számított mélységkoordinátákat (mert azokat a regressziós
együtthatók meghatározásánál használjuk). Jelöljük ẑV -vel a verifikációs képekből kapott
mélységeket. A három változó ( z , ẑ R és ẑV ) páronkénti különbsége egy-egy reziduum,
amelyeknek varianciája jellemzi a becslés jóságát.

z − zˆ R és z − zˆV a modellezett és nem modellezett zavaró hatásokkal szemben jellemzi a
becslés jóságát egy adott orientációban értelmezett tárgymodell esetén. zˆV − zˆ R pedig a mérési
zajjal szembeni jósági tényezőjét mutatja. (Megjegyzés: a változó két független becslés
különbségét tartalmaza. Ez két független zaj összege megduplázza a reziduum varianciáját,
amelyet az összehasonlíthatóság érdekében 2-vel osztani kell.
Az utolsó kalibrációs lépés a ρ tényező meghatározása, hogy meg tudjuk határozni az
előfeldolgozás során fellépő dilatáció mértékét. Ehhez előzetesen le kell rögzíteni a binarizálási
küszöbértéket, majd egyenként meg kell vizsgálni, hogy a becsült térbeli elmosódás σˆ S 0 milyen
értékeinél mekkora a dilatáció tényleges mértéke ( R̂ ). ρ előáll a két változó közti regressziós
együtthatóból. ρ számítása a λ tényező számításához hasonlóan történik.

A λ együttható elméletileg arányszám, a gyakorlatban azonban akár egy magasabb fokú nemlineáris összefüggés is lehet a két változó
között

11
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4.6 A MINISTER mikromanipulációs munkacella
Ez a fejezet bemutatja a MINISTER mikromanipulációs munkacellát, amely az 1. és a 3.
tézisemhez szolgált kísérleti platformként. Röviden vázolom a robot illetve a munkacella
felépítését, kifejtem, hogy miként integráltam egy multiágensű telerobotrendszerbe, illetve hogy a
fejezet korábbi pontjaiban vázolt algoritmust hogyan alkalmaztam a mikrorobot egy
manipulátorának mélységbecslésére.

4.6.1 A MINISTER mikrorobot
Az alábbi ábra a MINISTER mikrorobotot mutatja, melyet a BME IIT és a Karlsruhei
Egyetem Folyamatszabályozási és Robotika Intézetének kutatói közös munkával hoztak létre:

26. ábra: A MINISTER mikrorobot [14]
A robottest egy 30x30x60 mm élhosszúságú tömör alumíniumhasábból készült. [15] A
robottest három – később részletesebben is ismertetett – piezokristályból készült lábon áll. Az
elülső láb mellett helyezkedik el a beavatkozószerv, amely egy acélgolyóhoz, mint
gömbcsuklóhoz rögzített orvosi injekcióstű. Jelenleg a mikroroboton egyetlen beavatkozószerv
található, azonban mind a robot teste, mind a vezérlőrendszer képes egy második kar
befogadására.
A robot mozgása az inverz-piezohatáson alapszik, azaz a piezokristályon kialakított
elektródákra feszültséget kapcsolva alakját megváltoztatja. A lábak felépítése az alábbi ábrán
látható.
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Elektródák

U1>0

U2<0

27. ábra: A MINISTER egy piezolábának felépítése [14]
A piezolábak szemközti elektródáira azonos abszolút értékű, de ellentétes irányú feszültséget
kapcsolva a lábak kissé elhajlanak. Az elhajlás mértéke az elektródákra kapcsolt feszültség
nagyságától függ. A robot úgynevezett „tapadó-csúszó” („Stick-and-Slip”) elven végzi a
mozgását. Ezt az elvet az alábbi ábrán szemléltethetjük:

28. ábra: A tapadó-csúszó (stick & slip) mozgási elv [15]
A robotlábak elektródáira fűrészjel alakú, 150 V amplitúdójú jelet kapcsolva a lábak a kívánt
irányban lassan meghajlanak, a robottest pedig a tapadási súrlódásnak köszönhetően az elhajlás
mértékében a megfelelő irányba elmozdul. A lépés befejeztével a láb hirtelen visszaugrik,
eközben a robottest tömegénél fogva a láb megcsúszik a talajon. Az inverz piezohatásnak
rendkívül csekély az időállandója, így a láb alakváltozása szinte azonnal leköveti a feszültség
változását. A MINISTER paraméterei szerint egy ilyen lépés hatására a robottest 3-5µm között
mozdul el, de ezt nagyban befolyásolják a külső zavaró paraméterek, például a vezetékköteg által
kifejtett húzóerő, amelynek hatását a szabályzókörnek kell ellensúlyozni.
Fontos, hogy a robot és a talaj között megfelelő legyen a súrlódási együttható. Elméleti
számítások szerint, melyek kísérletileg is igazolódtak, az üveg és a rubin éppen megfelelő arra,
hogy a robot paraméterei esetén lassú elhajlás során még ne, de a gyors visszaugrás során már
megcsússzanak egymáson.
A beavatkozószerv mozgatása is hasonló elven történik. Amint az ábrán is látható, a robot
karja gömbízülettel kapcsolódik a robottesthez, de az ízületet itt nem szalagok mozgatják, hanem
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ugyanolyan piezolábak hajtják, mint a robottestet. A gömbcsuklót egy erős mágnes húzza a lábak
felé. Könnyen kiszámítható, hogy ilyen módon felépített manipulátor pozícionálhatósága
körülbelül 7-szer gyengébb a robottest talajon való pozícionálhatóságánál. Ennek az oka az, hogy
a tű hegye a forgatás középpontjától számítva 7-szer távolabb van, mint az acélgolyó felülete, így
a tű hegye egy lépés során összesen körülbelül 30-35 µm-t mozdul el.

4.6.2 A mikromanipulációs munkacella felépítése
Az alábbi ábra MINISTER robot telerobotikai rendszerbe integrálását mutatja:

29. ábra: A tele-mikrorobot szerkezeti blokkvázlata
A telerobot központi egysége a távoli számítógép. Ehhez csatlakozik a két kamera és a
robotvezérlő. A relatív pozícionáló kamera kimeneteivel megfelelő mikroszkóp esetén annak
mozgatását vezérelheti. A robotvezérlő a mikrorobot mozgatásához nagy feszültségű fűrészfog
alakú analóg jeleket állít elő, amelyek speciális vékony huzalokon jutnak el a robot
piezokristályaihoz.
A robot munkaterülete egy 200x300 mm nagyságú vízszintes üveglap. Mivel ez a mikrométer
nagyságrendű manipulációkhoz képest igen nagy terület, ezért két kamera figyeli az akcióteret: az
egyik alulról fogja be az egész munkaterületet, a másik pedig a mikromanipulációs akciótér egy
kb. 10mm2-es részét felülről egy mikroszkópon át figyeli.
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4.6.3 A MINISTER vezérlőrendszere
A MINISTER rendszer egy mikromanipulációs munkaállomás, amelyet elsőként a távoli
felügyeleti irányítás lehetőségével egészítettem ki. Eredményeimet egy tudományos diákköri
dolgozatban [14], később a Híradástechnikiában [1] publikáltam. Mivel a munkaállomás
modulárisan bővíthető további robotokkal és robot manipulátorokkal, egy másik tudományos
diákköri dolgozatban [15] megvizsgáltam egy felügyelet nélküli, autonóm multiágensű
mikrorobotikai rendszer lehetőségeit, amely több robot munkáját hangolja össze. Elméleti
eredményemet szimulációkkal igazoltam.
A telerobot és a kezelő rendszer közti kommunikáció lehetőségeit [2] és [3] taglalja. Az
INES2002 konferencián [4] javaslatot tettem ehhez hasonló hierarchikus szenzorrendszerekkel
ellátott állomások kétszintű hierarchikus vezérlésére.
Az Ezt követően, a korábbi két eredmény egyesítésével megalkottam az értekezés 2.
szakaszában kifejtett módosított NASREM vezérlési hierarchiát, a multiágensű telerobotikai
rendszerek vezérléstechnikai modelljét. Eredményeimet az INES2003 [5], illetve a
FRAKAD2003 konferenciákon [6] publikáltam. Az így kialakított teleoperációs munkacellából
kísérleti laboratóriumi mérés is készült [10]. Mindegyik esetben a kísérleti platform a MINISTER
munkaállomás volt. A robotok intelligens vezérlését a központi felügyelő számítógépen
implementált elosztott algoritmus valósította meg, az eredményeket fizikai megvalósítás híján
szimulációval támasztottam alá.
Jelen fejezetben a multiágensű tele-mikrorobotikai MINISTER munkaállomás vezérlési
rendszerének jellemzőit foglalom össze.
A vezérlőelektronika
Egy robotláb-hármas elektródáira jutó analóg vezérlőjelek előállítását egy-egy dedikált
elektronikai egység végzi. Ilyen vezérlőegység tartozik a robot egy lábhármasához: a robot egyegy manipulátorához, illetve a robot tényleges lábaihoz. Ezek a vezérlők egymástól függetlenül
működnek, beépített intelligenciájuknak köszönhetően saját döntéseket hoznak,
rendszertechnikailag tehát külön ágensként funkcionálnak. Tehát egy robot teste, illetve egyik
karja két független ágenst jelent. Több robot, vagy kétkarú robot esetén az architektúra
horizontálisan skálázódik.
Egy lépés megtételéhez a robotlábak 12 elektródájára kell összehangolt módon fűrészfog jelet
juttatni. A lépés oszthatatlan elemi mozgás, melyet az elektronika koordinál, az elektronika tehát
mind a szervo, mind a mozgásprimitív, mind pedig az elemi mozgás szint feladatait
implementálja.
A szervo szint nehézkesen definiálható egy olyan robotnál, amely nem rendelkezik
hagyományos értelemben vett szervókkal. A szint feladata egy láb adott pozícióba történő
hajlítása. A lábak elektródái pozíció-alapjelet kapnak, amelyet a láb gyakorlatilag azonnal lekövet.
Mivel az inverz piezohatás rendkívül kis időállandóval rendelkezik, így hagyományos értelemben
vett szervo szintű szabályzóra nincs is szükség.
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A mozgásprimitív szint feladata egy láb adott elektródáira kerülő fűrész pozíció-alapjel
előállítása. Ezt a kétszintű vezérlőegység alsó szintű mikrokontrollere végzi.
Az elemi mozgás egy lábhármas kívánt irányban történő lépését jelenti. Egy lépés a három láb
koordinált mozgássorozata. A lábak négy irányban tudnak meghajolni, illetve az átlók mentén. A
robot forgó mozgása úgy áll elő, hogy az elülső lába oldalra, a két hátsó pedig rézsút lép. Egy
lépésnek minősül egy haladó és egy forgó lépés egyidejű atomi megtétele.
Egy lépés megtételének mikéntjébe beavatkozni nem lehet, tehát az alsó három szinten
nincsen lehetőség a robotok mozgásának koordinációjára, e szintek működését kizárólag a
felsőbb szintek határozzák meg.
A feladat szinten a robot ágensek hosszabb távú mozgássorozatot terveznek. Egy ilyen
mozgássorozat lehet egy cél megközelítése, vagy egy mozgásirányba történő megindulás. A
mozgástervező program a robot felső szintű mikrokontrollerében fut, amely az alsó szintű
mikrokontrollernek ad utasításokat, illetve egy közös RS485 típusú buszra csatlakoznak, amelyen
egy protokollon keresztül egymással és a központi számítógéppel is kommunikálnak. A
kommunikáció során státuszinformációt és parancsokat küldenek egymásnak.
A robottest és a robot karja mind egy-egy külön ágens. A multiágensű interfészen keresztül
egyeztetik a közös mozgástervet. A multiágens interfészen keresztül mind mozgásirányt, mind
pedig célpontot meg lehet adni, melyet az ágensek igyekeznek önállóan elérni.
Szolgáltatás szinten a cél az ütközések elkerülése és a különböző feladatok ágensek közötti
elosztása. A szolgáltatás szint a szenzorrendszerből fakadóan központosított módon van
megvalósítva, leírását a felügyelő modell tárgyalásánál fejtem ki.
A küldetés szint az egyetlen manipulációs helyszín miatt nem értelmezett.
A szenzorrendszer és a felügyeleti modul
A munkaállomás kétszintű, hierarchikus, centralizált szenzorrendszerrel rendelkezik. A két
kamera a rendszer központi vezérlőmoduljához, a felügyelő modulhoz csatlakozik, amely a
munkaállomás központi irányítását képviseli, maga is a rendszer egy ágense. A felügyelő modul
egyik fontos szerepe tehát a robot ágensek tájékoztatása a manipulációs téren történt
eseményekről, a robotok és manipulátoraik térbeli helyzetéről.
Egy másik fontos feladata a központi koordináció, azaz a módosított NASREM hierarchia
szolgáltatás szintjének implementálása. A felügyelő modul figyelemmel kíséri a robotok
mozgásait, a robotok által végzett feladatokat. A felügyelő modul koordinálja, hogy a robotok
hatékonyan osztozzanak meg az erőforrásokon és a feladatokon.
A központi számítógép felügyelő modulja felelős a szenzorok jeleinek feldolgozásáért. A
képfeldolgozási algoritmusok egy része a kamerában van implementálva, amely maga is a soros
vonali interfészen csatlakozik a számítógéphez.
A központi modul feladata még az operátortól érkező parancsok végrehajtatása. Az operátor
ez esetben a rendszer ágenseként funkcionál, amely a különböző robotoknak közvetlen elemi
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mozgás, vagy akár feladat szintű parancsot adhat. A parancs lehet egy lépés vagy egy lépéssorozat
megtétele, egy cél megközelítése, vagy akár egy komplex feladat elvégzése.
A központi modul szerepe még a felhasználónak történő vizuális visszacsatolás biztosítása,
illetve a manipulációs tér virtuális valóság modelljének a kalibrálása és átvitele.
Multiágens interfész
A multiágens interfész a soros buszrendszer miatt alapvetően üzenetszóró jellegű, mindegyik
résztvevő megkapja az összes üzenetet, így a megfelelő címzésről a protokollban kell
gondoskodni. Az interfészen keresztül alábbi üzenettípusok definiáltak:

•

azonosítás kérése (válaszban a megszólított egység meghatározza, hogy ő robottest /
robotkar / felügyelő modul, vagy kamera)

•

pozíció lekérése a felügyelő modultól

•

pozíció jelentése (broadcast jellegű)

•

robot utasítása egy elemi mozgás végrehajtására

•

robot utasítása egy cél elérésére

•

robot utasítása egy komplex feladat végrehajtására

•

robot tájékoztatása a döntéséről (broadcast jellegű)

Operátor interfész
Az operátor interfész gyakorlatilag megegyezik a multiágens interfésszel, a felügyelő személy
a rendszer egy ágenseként van jelen, a kommunikációt tekintve a felügyelő modul gatewayfunkciót tölt be. A felügyelő személy rendszere értesül a multiágens interfészen zajló
kommunikációról, ebbe ő is beavatkozhat a robotoknak direkt vagy indirekt parancsokat küldve.
A rendszer szimulációja
Bár a fent leírt rendszer fizikai valójában nem készült el, a rendszer működőképességét proofof-concept alkalmazásokkal és szimulációkkal igazoltam. Az alábbi ábra egy többrobotos
rendszer viselkedését szimulálja.
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30. ábra: A multiágensű mikrorobotrendszer szimulációja JAVA környezetben

4.6.4 Az MINISTER manipulátorának mélységbecslése
A robot manipulátora egy közel hengeres pipetta, a hegyén egy pár mikrométer átmérőjű
furattal. A 31. ábra a mikromanipulátor éles képét mutatja a mikroszkópra szerelt (továbbiakban
„lokális”) kamera szemszögéből.

31. ábra: A mikropipetta a mikroszkópra szerelt CCD-kamera szemszögéből
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Mivel
ivel nagyon nagy az optika nagyítása, ezért nagyon kicsi a mélységélessége. Ezáltal kis z
tengely menti elmozdulások is szignifikáns elmosódást okoznak, lehetővé téve a z koordináta
meghatározását a fent bemutatott DFD módszerrel. A manipulátor teljesíti aaz algoritmus
előfeltételeit, többek között tengelyesen szimmetrikus, helyettesíthető egy síkkal, eltolá
eltolásra közel
invariáns.
Az elrendezés két, ellenoldali megvilágítással rendelkezik, ezért
ezért a kalibrálás során legalább
négy orientációból felvett tárgymodell szükséges. A köztes állapotok meghatározásához
harmonikus interpolációt használunk.
Megemlítendő még a háttér eltüntetése.. Az üvegfelület, amelyen a robot mozog, elegáns
megoldást ad a háttér problematikájára. Az üveg alatt a mikroszkóp látómezőjében egy gyengén
megvilágított tér található. Az üveg még csak nem is ismerhető fel a kamera képén, így nincs is
torzulásokhoz vezető háttér.
Szintén a megvalósíthatóság kérdéskörébe tartozik, hogy vajon implementálható
implementálható-e a
mélységbecslő algoritmus valós időben. A kísérletezést MATLAB 6.5 használatával végeztem
végre, de a végleges verziót C++
C++-ban is megvalósítottam,, és kielégítő sebességgel futott,
másodpercenként 15 képkockát volt képes feldolgozni egy 2,4 GHz-ess Pentium 4 alapú PC-n.
PC

4.6.5 A mérési eredmények
A kalibráció kiértékelése
Esetünkben a pixelzaj egy csonkolt Gauss eloszlást mutat, 5/256-os
5/256 os szórással. A mérési
eredmények ezen körülmény figyelembevételével értelmezendők.

32.. ábra: A zaj és a shading maszk hisztogramja
A rendszer tulajdonságából
donságából következően az AGC-t
AGC t kikapcsoltam és a fényviszonyok
konstans tartásával a k kontrasztarány paramétert így nem kell becsülni.
A kalibráció következő fázisában felvételeket készítettem manipulátorról az éleslátás síkjától
mért ismert távolságokban. A mikropipetta dőlésszögét a kalibráció idejére 0-nak
0 nak állítottam be,
azaz a pipetta párhuzamosan állt az éleslátás síkjával,
síkjával így a ϑ paramétert sem kellett becsülni
becsülni. A
következő ábra a térbeli PSF szigma paramétere
par
és a valós mélység közt statisztikai alapon
megállapított összefüggést mutatja.
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Results of the 1D FFT analysis
14
z = 93.58 + 56.95 * Sigma - 0.84 * Sigma2
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33. ábra: A négyzetes regresszió az elmosódás és a mélység között, 95%-os konfidenciaszinttel
Az eredményeket tanulmányozva egyértelműen felismerhető, hogy z és σˆ S 0 kapcsolata nem
arányos, nem is lineáris, hanem inkább négyzetes, holott a két változó között a (34) egyenlet által
definiált λ egyenes arányosságnak kellene lenni. A görbe jelentős eltolással és görbülettel
rendelkezik, amelyet a faktoranalízis is szignifikánsnak talált.
10-100 µm közötti távolságokra az algoritmus értékelhetetlen eredményt adott. 100 µm felett
már pontosan becsülte az éleslátás síkjától való távolságot. Az eltolást részben a becslés
különböző torzításai okozzák. A legnagyobb probléma, hogy a pipetta nem sík, így a sugaránál
kisebb elmozdulás esetén a mélységbeli változások nem modellezhetők globális elmosódással
(azonos paraméterű Gauss PSF-nel történő konvolúcióval). Ezt a problémát a 4.5.4. fejezetben
részleteztem.
A módszer tehát az éleslátás síkja közelében nem használható, csak 0,1 mm felett, ahol
elhanyagolhatóak a zavaró hatások. A regressziós görbe görbületét ugyanezek a torzító hatások
okozzák, amelyeket a korábbi fejezetekben már kifejtettem.
A mélység és a térbeli elmosódás közti négyzetes viszonnyal szemben, a dilatáció ( R̂ ) és a
kapott térbeli elmosódás ( σˆ S 0 ) mértéke közti regresszió-analízis

ρ

arányosságot mutat. Az

összes többi tag nem szignifikáns.
Az 1D-DFT-n alapuló becslési módszer értékelése
Az algoritmus pontosságát összehasonlítandó implementáltam egy hasonló, kétdimenziós
DFT-t használó, hasolnó numerikus optimalizáción alapuló algoritmust is. Ez azt jelenti, hogy a
költségfüggvényben 2D Fourier-transzformált tagok jelentek meg, így a becslés nem vette
figyelembe venni az objektum hossztengely menti változását.
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K −1 N

C (σ S , k ) = ∑∑ Η g 2 (σ F (σ S ), f ,υ )ℑ*0 (υ , f ) − k ℑ*z (υ , f )

2

(42)

υ =0 f =0

Az összehasonlíthatóság érdekében – ahogy korábban is említettem – a képsíkkal
párhuzamos manipulátort vizsgáltam. Az azonos mintahalmaznak köszönhetően a két algoritmus
pontossága a 4.5.4. fejezetben bevezetett reziduumok szórása alapján összehasonlítható. Az
eredmények összefoglalása a következő táblázatban látható:
1. táblázat: Az egydimenziós és a hagyományos kétdimenziós mélységbecslési algoritmus
hatékonysága
Reziduumok szórása [µm]
A 3. tézis 1D DFT-n alapuló algoritmusa
A hagyományos 2D algoritmus

σ (z − zˆ R )

σ (z − zˆV )

8.75
14.83

6.07
14.73

σ (zˆV − zˆ R ) / 2
5.47
12.73

A tapasztalatok alapján az általam javasolt módszer durván feleakkora hibát eredményez
ugyanazon a mintahalmazon, tehát a mérési zajjal és egyéb nem eliminálható külső tényezőkkel
szemben kétszer olyan robosztus és pontos, mint a szakirodalomban található DFD
algoritmusok. A 1D-DFT-n alapuló módszer kedvező tulajdonságai onnan származnak, hogy a
becslés során figyelembe tudja venni az objektum térbeli, x-tengely mentén változó
tulajdonságait.
Összefoglalásként elmondható, hogy az algoritmust sikerrel alkalmaztam a MINISTER
mikromanipulációs munkacellában a mikromanipulátor helyzetének becslésére. A manipulátor
helyzetének becslési pontossága megfelelt a robot pozícionálási felbontásának.
Ugyanakkor az algoritmusnak számos hátránya van. Nem alkalmazható, ha a manipulátor
képe elmosódott a kamera zárideje alatti mozgás miatt. Ez különösen kritikus, ha a mozgás iránya
merőleges a manipulátor tengelyére, mert ez növeli az objektum szélén tapasztalható
elmosódottságot. Ehhez az elmosódáshoz azonban más típusú nem Gauss PSF tartozik12. Az
algoritmust tehát úgy kell továbbfejleszteni, hogy képes legyen elkülöníteni egymástól a két
különböző, egymástól független elmosó hatást.
Az algoritmus nem használható, ha több objektum található a képen. Több objektumot
tartalmazó kép általános feldolgozása további megfontolásokat igényel, különösképpen az
elmosódott objektumok átlapolódása esetén.
További javítási lehetőségeket rejt az elmosódás pontos matematikai modellezése a
fókuszsíkhoz közeli, kisebb távolságoknál.

12

Egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén egy egyenes szakasz a PSF, melynek hossza az objektum záridőn belül történő látszólagos
elmozdulása. Ha a fókuszsíktól kívül esik, akkor az egyébként Gauss PSF-ekre ez az elmosódás egy additív konvolúcióként
szuperponálódik.
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5. Összefoglalás
Az értekezés azt a célt tűzte ki, hogy tudományos alapossággal vizsgálja a multiágensű
telerobotrendszerek felépítését. Elsősorban a lábakon járó robotok modellezésének és
rendszerbe integrálhatóságának lehetőségeit elemzi.
Kutatásaim kezdeti fázisában felismertem, hogy a telerobotikai rendszerek felügyeleti
irányításának tervezésére alkalmazott NASREM referenciamodell nem alkalmazható multiágensű
robotrendszerek intelligens vezérlésének megvalósítására, ezért általánosítottam azt, kiegészítve
olyan új komponensekkel, amelyek lehetővé teszik a modell alkalmazását multiágensű
telerobotrendszerek tervezésénél is.
A 2. szakaszban tárgyalt módosított NASREM modell segít a tervezési feladatok
rendszerezésében, ezen kívül lehetőséget teremt tetszőleges multiágensű viselkedés
implementálására. A megfelelő interfészek kialakításával teljesen eltérő robotokat tartalmazó
heterogén rendszerek is összekapcsolhatók. Megvalósítható általa akár teljesen elosztott, akár
centralizált működésű rendszer, ezen kívül a felügyelő személy jelenlétének mindkét
alapmodelljét támogatja. A modell gyakorlati használhatóságát igazolja, hogy egymástól két
teljesen különböző problémára, teljesen különböző felépítésű robotok esetében is alkalmazható
volt.
Az értekezés 3. szakaszában a kulcspozíciókkal vezérelhető, lábakon járó robotokból álló
multiágensű teleoperációs rendszer felépítésére adtam egy általános ajánlást, majd kifejtettem az
ilyen robotok mozgástervezési lehetőségeit.
A kulcspozícióval vezérelhető, lábakon járó robotok osztályára egy olyan numerikus,
mozgásjavító algoritmust javasoltam, amelyet az adott robot dinamikus modelljén végrehajtva a
kinematikai modellhez hasonlatos mozgást eredményez, azaz a dinamikus hatások a
kulcspozíciók off-line módosításával előre csökkenthetők.
A fenti eredményt felhasználva egy konkrét architektúrát javasoltam a kulcspozíciók
sorozatával vezérelhető, lábakon járó robotokból álló multiágensű robotrendszer felügyeleti
vezérlésére, és megalkottam egy új algoritmust, amely által egy fizikai telerobot mozgásának a
dinamikus modell pontatlanságaiból eredő hibái az előző bekezdés alapján generálható javító
mozgások segítségével korrigálhatók.
Az eljárás jelentősége, hogy a dinamikus hatások kiküszöbölésével az ilyen rendszerek
kinematikai módon modellezhetők, tehát egy multiágensű környezetben bármely ágens a teljes
manipulációs teret képesek a valós időben megfigyelni, nincs szükség a nagy számítási kapacitást
igénylő dinamikus modellezésre, tehát könnyen megoldható ebben a modellben a jövőbeli
történések hatásainak elemzése.
A tézis használhatóságát az EMSER rendszer ismertetésével támasztottam alá, amely több
humanoid robot párhuzamos távoli irányítását teszi lehetővé. A rendszer intelligens
vezérlőrendszere a módosított NASREM szerint készült. Az ütközések érzékelése az egyes
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mozgások kinematikai szimulációjával történt, amelyet a mozgások numerikus optimalizációja és
a javító mozgások választásával történő folyamatos pozíciókorrekciók tettek lehetővé.
Az értekezés 4. szakaszában egy speciális, egydimenziós Fourier-transzformáción alapuló
szenzorfeldolgozási algoritmust mutattam be, amely alkalmas közel hengeres tárgyak – mit
például egy robot manipulátora – pozíciójának és orientációjának defókuszáltság alapú
becslésére. Az algoritmus a tárgy elmosódottságából következtet az objektum
mélységkoordinátájára, ennek jelentősége abban áll, hogy csupán egy passzív monokuláris gépi
látórendszert igényel, azaz nincs szükség speciális optikai eszközökre. A módszer önmagában is
megfelelő pontosságú eredményt szolgáltat, de kombinálható más pozícióbecslési módszerekkel
is.
A disszertáció ezen szakaszában bemutattam a MINISTER mikrorobot rendszert, amely a
robot szenzorcsatolásához használt algoritmus tesztelésére és értékelésére szolgált. A
szenzorcsatolás megvalósítása eredményes volt. Részletesen megvizsgáltam a módszer a konkrét
problémára való alkalmazhatóságát, csakúgy, mint a becslés pontosságát. Végül meghatároztam a
módszer használhatóságának határait, valamint továbbfejlesztési lehetőségeit.
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