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1. Bevezetés

1920-ban egy cseh író, Karel Čapek színdarabot írt Rossum Univerzális Robotjai cím-

mel. A történet a címben szereplő gyár körül játszódik, mely emberszabású gépeket, úgyne-

vezett robotokat készít, hogy azok a számunkra unalmas feladatokat ellássák helyettünk. A

mű nemzetközi sikerre tett szert, 3 év alatt több mint 30 nyelvre fordították le, így a cseh

robota szóból (mely eredetileg kényszermunkát jelent) készített robot szó, a színdarab-beli

jelentésével együtt gyorsan részévé vált rengeteg nyelvnek. Azon felül, hogy a ma robotnak

nevezett szerkezetek továbbra is leveszik vállunkról a monoton feladatok végzésének terhét,

sőt gyorsabban és olcsóbban teljesítik azokat, egyéb előnyeik, hogy precízebben tudnak dol-

gozni (például ha alakzatok kivágása vagy kicsiszolása a feladatuk), és olyan körülmények

között is boldogulnak, ahova veszélyes lenne embert küldeni (például radioaktív anyagok

kezelése, vagy robbanószerkezetek hatástalanítása), vagy nem volna praktikus (például

tengeralatti használat, vagy űrkutatás).

Pontosabban megfogalmazva a robotkarok olyan rendszereket jelentenek, melyek szeg-

menseknek nevezett merevtestekből, és az ezeket összekapcsoló, mozgatható ízületekből

állnak, továbbá számítógépek által irányíthatóak és programozhatóak (sőt újraprogramoz-

hatóak). Az ízületeknek két fajtáját különböztetjük meg: a forgató (revolute) ízületek

egy tengely körüli forgatást, míg az eltoló (prismatic) ízületeket egy tengely mentén való

eltolást tesznek lehetővé.

A robotikának, vagyis a robotkarok tervezésével foglalkozó tudományágnak vannak te-

hát fizikai részei, melyek a robotkarok dinamikai vonatkozásaival, energiaforrásaival és

energiaigényeivel foglalkozik; informatikai területei, melyek a mozgást irányító számítógép

és a robotkar közötti kapcsolattal foglalkozik; és matematikai részei is.

A matematikai kérdések közül fontos például megválaszolni, hogy ha egy adott robotkar

forgató-ízületei adott szögben vannak elforgatva, és az eltoló ízületek adott távolságra

vannak kinyújtva, akkor a robotkar vége (másnéven a kéz), hol és milyen szögben található.

Ezt direkt kinematikai feladatnak hívják. A kérdés megfordítva is érdekes: ha a kezet

adott szögben és pozícióban szeretném találni, akkor milyen szögeket és eltolásokat kell

alkalmaznom a forgató és eltoló ízületeken. Ezt inverz kinematikai feladatnak hívják. A

kinematikai kérdések előtt persze azt a kérdést is meg kell válaszolnunk, hogy a pozíciókat

és szögeket milyen koordináta-rendszerek alapján határozzuk meg.

Az ízületek és a kéz sebessége közötti összefüggéseket a sebességkinematika vizsgálja, te-

hát egyrészt arra keresi a választ, hogy adott sebességű ízület-mozgások hatásaként milyen

mozgást végez a kéz (direkt sebességkinematikai feladat), másrészt ha egy adott lineáris

sebességgel és szögsebességgel akarjuk a kezet mozgatni, akkor ehhez milyen sebességgel

kell mozgatni az ízületeket (inverz sebességkinematikai feladat).

Ez a szakdolgozat azt vizsgálja, hogy ha a robot nem egy üres, akadálymentes tér-

ben mozog, hanem akadályok találhatóak a közelében, akkor milyen módszerekkel lehet

megtervezni a mozgását úgy, hogy a robotkar ne ütközzön az akadályokkal. E mozgás
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megtervezésének két részfolyamata van. Először úgynevezett útvonalakat készítünk, majd

ezek segítségével pályagörbéket határozunk meg. A különbség a kettő között az, hogy egy

útvonal csupán az ízületek helyzetének egy sorozatát tartalmazza, a pályagörbe pedig

már azt is tudja, hogy az útvonal mely pontját mikor éri el a robot, vagyis hol milyen

sebességgel és gyorsulással mozognak az ízületek.

A robotikában használt koordináta-rendszerek, a direkt- és inverzkinematika, valamint

a direkt- és inverz-sebesség-kinematika nem főtárgya ennek az írásnak, így csak azon ré-

szeiket ismertetem, melyekre szükségem van az ütközésmentes útvonaltervezés témaköre

kapcsán.

2. Előkészületek

2.1. Koordináta-rendszerek

Egy n ízülettel rendelkező robot n + 1 szegmenssel rendelkezik (ha a 0 hosszúságú

szegmenseket is számoljuk). Az ízületeket 1-től n-ig, a szegmenseket 0-tól n-ig számozzuk

(természetesen sorban, a kézhez legközelebb eső az n-edik).

Rögzítsünk egy-egy koordináta-rendszert minden szegmenshez: az i. szegmenshez tar-

tozzon az oixiyizi koordináta-rendszer. Ekkor az i. szegmens pontjainak koordinátái so-

sem változnak az i-edik koordináta-rendszerben. Létezik tehát egy o0x0y0z0 koordináta-

rendszer is, mely az első ízület előtt található, mindig mozdulatlan szegmenshez tartozik,

tehát a koordináta-rendszer is mozdulatlan. Ezt a koordináta-rendszert nevezzük globális

koordináta-rendszernek, vagy bázis-rendszernek. Ez a számozási módszer azt eredményezi,

hogy az i-edik ízület elmozdítása az i-edik (és minden további) szegmens és koordináta-

rendszer elmozdulását eredményezi.

Mivel több koordináta-rendszerrel dolgozom, jelöléseket vezetek be, hogy egyértelmű

legyen mikor melyikhez viszonyítok pontokat, illetve vektorokat: vij a vj pont vagy vektor

koordinátáit jelöli az i-edik koordináta-rendszer alapján kifejezve.

Ahhoz, hogy adott ízület-pozíciók mellett kifejezzük a kéz (vagy egy pont) pozícióját a

globális koordináta-rendszer szerint, sorra meghatározunk mátrixokat, melyek a szomszé-

dos koordináta-rendszereket egymásba viszik, és ezeknek a mátrixoknak a szorzata lesz az a

mátrix, mely a globális koordináta-rendszerbe viszi a kéz koordináta-rendszerét. Általános

esetben egy ilyen mátrixhoz legalább 6 paraméter volna szükséges, például egy o12 ∈ R3

vektor 3 koordinátájára, mely vektor az o1 origót az o2 origóba viszi, és 3 szögre, mely

meghatározza a két koordináta-rendszer egymáshoz viszonyított elfordulását.

Azonban ha meghatározunk bizonyos szabályokat, melyeket következetesen használunk

a koordináta-rendszerek elhelyezése során, akkor 6 helyett elég csak 4 paramétert megadni.

Ilyen szabályrendszer például a Denavit-Hartenberg konvenció (ld. 2. ábra):

1. Az i. koordináta-rendszer zi tengelye essen egybe az i + 1. ízület hatásvonalával

(tehát egy eltoló ízület esetén az eltolás irányával, egy forgató-ízület esetén a forgásten-
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gellyel).

2. Az xi+1 tengely merőleges a zi tengelyre

3. Az xi+1 tengely metszi a zi tengelyt

E konvenció betartásával tehát 4 paraméter is elég két koordináta-rendszer egymáshoz

való viszonyának kifejezéséhez, és ez a 4 paraméter a robot alábbi tulajdonságai:

• li a zi−1 és zi tengelyek előjeles távolsága az xi iránya alapján előjelezve.

• αi a zi−1 és zi tengelyek által bezárt előjeles szög, ahol az előjelezést az xi tengely

iránya által határozzuk meg. (Az yi tengelyt a zi tengelybe vivő elforgatás a pozitív

90 fokos elforgatás.)

• θi az xi−1 és xi által bezárt szög, a zi−1 tengely iránya alapján előjelezve.

• di az xi és zi−1 tengelyek metszetének távolsága az oi−1 origótól zi−1 alapján elője-

lezve.

Az li és αi adatok olyan alaptulajdonságai a robotnak, melyek a robot mozgatása során

nem változnak, mivel ezek csak a szegmens geometriájától függenek. Ezzel ellentétben,

ha az i-edik ízület forgató, akkor pontosan a θi változik akkor, amikor ez az ízület lép

működésbe, illetve ha az i-edik ízület eltoló, akkor ennek a mozgása a di megváltozását

eredményezi.

Ha a Denavit-Hartenberg konvenció alapján határozom meg a koordináta-rendszereket,

akkor azt a mátrixot, mely alapján meg tudjuk állapítani a következő koordináta-rendszer

helyzetét pontosan annak a négy transzformációnak a szorzatából kapjuk, amit az li, αi,

θi és di paraméterek reprezentálnak, vagyis:

Ai−1i =


cos(θi) −sin(θi) 0 0

sin(θi) cos(θi) 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 ·


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 di

0 0 0 1

 ·


1 0 0 li

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 ·

·


1 0 0 0

0 cos(αi) −sin(αi) 0

0 sin(αi) cos(αi) 0

0 0 0 1

 =

=


cos(θi) −sin(θi)cos(αi) sin(θi)sin(αi) licos(θi)

sin(θi) cos(θi)cos(αi) −cos(θi)sin(αi) lisin(θi)

0 sin(αi) cos(αi) di

0 0 0 1


A szorzat első mátrixa pontosan a zi−1 tengely körüli θi szöggel való forgatást jelenti,

a második a zi−1 tengely mentén való eltolást di távolságban, a harmadik az xi−1 tengely
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mentén való eltolást li távolságra, az utolsó pedig szintén egy forgatás, mégpedig xi−1 körül

αi szöggel.

Az eredményként kapott mátrix az alábbi formában foglalható össze:[
R d

0 1

]
ahol R egy forgatási mátrixot jelöl, d pedig egy eltolást. (A (0, 0, 0, 1) sornak a perspektívá-

ban és a nagyítási arányban lenne szerepe, de ezekre az adott feladatban nincs szükségünk,

ebben a formában hagyom őket.)

Ha egy p pont koordinátáit szomszédos koordináta-rendszerek szerint akarjuk kifejezni,

akkor az alábbi összefüggés áll fönn:[
pi−1

1

]
= Ai−1i

[
pi

1

]
Vagyis Ai−1i az a mátrix, mellyel át tudjuk számolni az i. koordináta-rendszer-beli

koordinátákat az i− 1. koorditánta-rendszerbe. Tehát ha pn a kéz egy pontja, akkor a kéz-

koordináta-rendszer (vagyis az n. koordináta-rendszer) és a bázisrendszer (0. koordináta-

rendszer) között az alábbi összefüggés áll fönn:[
p0

1

]
= A0

1A
1
2...A

n−1
n

[
pn

1

]
(2.1)

2.2. A konfigurációs tér fogalma

Ha a robot n ízülettel rendelkezik, akkor az, hogy egy adott pillanatban a robot milyen

pozícióban van, kifejezhető egy n dimenziós q vektorral, melynek i-edik eleme az i-edik

ízület helyzetét jelenti, vagyis eltoló ízület esetén az eltolás előjeles távolságát (di), forgató-

ízület esetén az elforgatás előjeles szögét (ϑi). Ezt a q vektort ízület-vektornak nevezem.

Ha egyesítem egy halmazba az összes olyan vektort, mely olyan pozíciót reprezentál, amit

a robot (egyelőre csak az ízületek tulajdonságait figyelembe véve, az akadályokat figyelmen

kívül hagyva) képes fölvenni, akkor ezt a halmazt nevezem a robothoz tartozó ízület-

térnek.

A konfiguráció fogalma valamivel bővebb, mint az ízület-vektor fogalma, és a konfigu-

rációs tér fogalma valamivel bővebb az ízület-tér fogalmánál, ugyanis konfigurációnak

neveznek minden olyan adathalmazt, mely alapján egyértelműen rekonstruálható a robot

minden pontjának pozíciója egy adott helyzetben. Konfigurációs tér alatt konfigurációk

egy halmazát értjük, mely elemei azonos módszerrel határozzák meg a robot konfiguráci-

óját, és a konfigurációs térben benne van az összes olyan konfiguráció, amit a robot meg

tud valósítani. Az ízület-vektor tehát használható konfigurációként és az ízület-tér hasz-

nálható konfigurációs térként, hiszen a 2.1. összefüggés alapján valóban ki tudjuk számolni

a robotkar bármely pontjának pozícióját (annyi a változtatás, hogy ha a k. szegmens egy

pontjának globális pozícióját keressük, akkor pn helyett valami pk adott, és a mátrixo-

kat csak a k-adik transzformációig kell összeszorozni). Sőt, bármilyen módszerrel adjuk
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meg a konfigurációt, az átszámolható ízület-vektorrá, így valójában az ízület-vektorok és

a konfigurációk ekvivalensek.

Az ízület-vektoron kívül egy másik típusú konfigurációt is fogunk használni a dolgozat

során, ahol is ízületenként lesz kijelölve egy-egy pont (úgynevezett kontroll-pont), és ezek

pozíciója egy konfigurációt fog adni, vagyis ebből a 3 × n adatból meg tudjuk állapítani

a robot adott helyzetét. Ugyanis ha az összes korábbi szegmens már rögzítve van, akkor

(indukció-szerűen) a következő szegmens egy pontjának pozíciója pontosan meghatározza,

hogy milyen szögben/távolságban kell állnia az őt közvetlenül mozgató ízületnek, ez pedig

pontosan az ízület-vektor következő eleme.

1. példa: ha a robotunk csak egyetlenegy forgató-ízületből és a rajta nyugvó szegmens-

ből áll, akkor a konfigurációs teret reprezentálhatjuk egy egység sugarú körrel.

2. példa: ha a robot két forgató-ízülettel rendelkezik, akkor a konfigurációk q = (θ1, θ2)

alakúak, tehát a konfigurációs tér megjeleníthető egy tórusz felszíneként.

3. példa: A 3 eltoló ízületből álló, úgynevezett Cartesi robot esetében (ld. 1b. ábra) egy

konfiguráció q = (d1, d2, d3) = (x, y, z) módon adható meg, tehát mondhatjuk, hogy Q =

R3. Természetesen egy robot eltoló ízületét nem mozgathatjuk korlátlan távolságig, van egy

spektrumunk, vagyis mozgásterünk, hogy milyen intervallumból választhatjuk az eltolás

értékét. Így a konfigurációs tér valójában véges, téglatest alakú, tehát ha a spektrumaink

a 3 tengely mentén [a1; a2], [b1; b2] és [c1; c2], akkor Q = [a1; a2]× [b1; b2]× [c1; c2]. Például

egyes 3D-s nyomtatók is ilyen mechanikával rendelkeznek.

4. példa: Vizsgáljuk meg, hogyan tudjuk reprezentálni egy akármilyen tárgy síkban

való mozgatását (tehát ezúttal a robotokon kívül, általánosabban gondolkodunk). Ha rög-

zítünk a síkon és a tárgyon egy-egy koordináta-rendszert, akkor egyértelműen definiálja

a tárgy helyzetét egy q = (x, y, θ) hármas, ahol az (x, y) vektor a tárgy-origó pozíciója

a sík koordináta-rendszere szerint, és θ a két koordináta-rendszer által bezárt szög. Ez

alapján könnyen látható, hogy a síkban való tetszőleges mozgatást egy olyan robot tudja

lebonyolítani, amelynek van egy-egy eltoló ízülete az x és y tengelyek mentén, végül egy

forgató-ízület, mely a síkra merőleges tengely körül forgat.

5. példa: Ha szintén nem robothoz kötötten gondolkodunk, hanem egyszerűen egy

tárgyat akarunk mozgatni, de ezúttal a térben, akkor ennek a helyzetét, amint már ezt

a 2.1. fejezetben említettem, 6 paraméter írja le: 3 az eltolás mértékét és 3 az elforgatás

irányát fejezi ki.

Egy tárgynak n a szabadsági foka (degrees-of-freedom; DOF), ha a száma azon pa-

ramétereknek, melyek szükségesek a konfiguráció meghatározásához, n. Így a szabadsági

fok egyenlő a a robot ízületeinek számával, vagyis a konfigurációs tér dimenziójával.

Léteznek összetettebb ízületek is, de ezeket visszavezetjük egyszerű, 1 szabadsági fo-

kú ízületekre. Például egy gömbcsuklóra 3 olyan forgató-ízületként tekintünk, melyek 0

hosszúságú szegmensekkel vannak összekötve. Egy ilyen ízület helyzetét 3 koordinátával

tudjuk definiálni, tehát a teljes robotkar szabadsági fokát 3-mal növeli.

5



2.3. A robotkar Jacobi-mátrixa

A mesterséges potenciálterekkel való útvonaltervezéshez szükségünk lesz a robotkar

Jacobi-mátrixának fogalmára, de ennek részletes tárgyalása a sebességkinematika felada-

ta, így itt csak minimális magyarázatot fűzök hozzá. (A témával és a vele kapcsolatos

bizonyításokkal részletesebben többek között a [2] könyv 4.6. fejezete foglalkozik.)

A direkt sebességkinematika azt a kérdést vizsgálja, hogy ha egy robotkarunk ízületei

adott sebességgel mozognak, akkor ez a kéz milyen mozgását eredményezi. Ehhez keresünk

tehát egy Jv ∈ R3×n mátrixot, ami v0n = Jv q̇ módon kapcsolatot teremt az ízületek sebes-

sége (vagyis a q ízület-vektor q̇ deriváltja), és a v0n vektor között, mely a kézhez rögzített

koordináta-rendszer origójának sebességét fejezi ki a globális koordináta-rendszerhez vi-

szonyítva. Keresünk továbbá egy Jω ∈ R3×n mátrixot, ami az ω0
n = Jω q̇ egyenlőség által

fejezi ki az ω0
n vektort, mely a kéz szögsebességét jelenti a globális koordináta-rendszerhez

viszonyítva. Ha a két egyenletet egyesítjük, akkor ξ = Jq̇, ahol ξ =

[
v0n

ω0
n

]
és J =

[
Jv

Jω

]
A J mátrixot nevezzük a robotkar Jacobi-mátrixának. Egy n ízületből álló robotkarhoz

6 sorból és n oszlopból álló Jacobi-mátrix tartozik. Nekünk most, a potenciálterek tárgya-

lásakor csak a Jv részmátrixra lesz szükségünk, vagyis a J mátrix első három sorára. Ennek

i. oszlopa:

Jvi =

{
zi−1 × (on − oi−1) ha az i-edik ízület forgató

zi−1 ha az i-edik ízület eltoló

ahol zi−1 jelöli az ízület hatásvonalának irányába mutató egységvektort, on és oi−1
pedig a globális origóból az n-edik illetve i-edik koordináta-rendszer origójába mutató

vektor. Ez összhangban van az ízületek mozgásáról való elképzeléseinkkel, hiszen egy eltoló-

ízület a hatástengelye irányába mozdítja el a robotkar utána következő pontjait, így tehát a

kezet is, és pontosan ezt a tengelyt nevezzük zi−1-nek; egy forgató-ízület esetén megjelenő

zi−1× (on−oi−1) vektor pedig pontosan kifejezi az i-edik ízület után található szegmensek

pontjainak elmozdulását a vektoriális szorzat tulajdonságai miatt (vagyis zi−1×(on−oi−1)
merőleges a zi−1 és (on− oi−1) által kifeszített síkra, előjele a forgatás irányának előjelével

megegyezik, és nagysága a két vektor által bezárt szögtől függ).

Példa: 2 forgató-ízülettel rendelkező, síkban tevékenykedő robot (lásd: 4a. ábra). A

szegmensek hossza l1, illetve l2. Állapítsuk meg a 2. ízület és a kéz lineáris mozgását

jellemző Jacobi-(rész-)mátrixokat.

Az első ízület középpontjához rögzített fix koordináta-rendszer origójának (o0), a máso-

dik ízület középpontjához rögzített origónak (o1) és a kézhez rögzített koordináta-rendszer

origójának (o2) koordinátái o0-hoz viszonyítva:

[o0; o1; o2] =


0 l1 cos θ1 l1 cos θ1 + l2 cos(θ1 + θ2)

0 l1 sin θ1 l1 sin θ1 + l2 sin(θ1 + θ2)

0 0 0


Szükségünk lesz az (o2 − o1) vektorra:
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o2 − o1 =


l2 cos(θ1 + θ2)

l2 sin(θ1 + θ2)

0


A kézhez tartozó Jacobi-mátrix:

Jvo2 =
[
z0 × (o2 − o0) z1 × (o2 − o1)

]
=

=


−(l1 sin θ1 + l2 sin(θ1 + θ2)) −l2 sin(θ1 + θ2)

l1 cos θ1 + l2 cos(θ1 + θ2) −l2 cos(θ1 + θ2)

0 0


Az o1 ponthoz (vagyis a második ízülethez) tartozó Jacobi-mátrixot csak az első ízület

pozíciója befolyásolja, ezért

Jvo1 =
[
z0 × (o1 − o0) z1 × (o1 − o1)

]
=


−(l1 sin θ1) 0

l1 cos θ1 0

0 0


A 3.3. fejezet során nem a kézre vonatkozóan fogjuk használni a Jacobi-mátrixokat,

hanem a robot felszínén lévő kontrollpontok helyét illetően lesz szerepük. (Ezért nem lesz

szükségünk a Jω részmátrixra.) Sok bonyodalmat ez nem fog okozni, egyszerűen on helyett

a kontrollpont koordinátáit fogjuk használni, és csak a kontrollpont előtti ízületeket fogjuk

figyelembe venni.

2.4. További jelölések

Az ütközésmentes útvonaltervezések leírásához további jelöléseket vezetünk be:

Azt a konfigurációt, ahonnan a robot indul qinit fogja jelölni. Azt a konfigurációt, ahova

a robotkaromat el szeretném juttatni qfinal jelöli. Bár logikus problémafeltevés lenne a

robot kívánt célállapotaként csupán a robotkéz pozícióját megkövetelni, de mivel ekkor a

konfigurációs tér több pontja is megfelelne a célállapotnak, most, az egyszerűség kedvéért,

azt az esetet tárgyaljuk, ahol a célállapotot egyetlenegy konfigurációként határozom meg.

W-vel jelöljük a munkateret, vagyis a valós, fizikai, koordináta-rendszerrel ellátott

3-dimenziós (vagy 2-dimenziós) teret, melyben a robot mozog.

Jelölje A(q) a munkatérnek azt a részét, melyet a q konfiguráció esetén belakik a robot.

A k-adik akadály által elfoglalt munkatér-beli teret Ok-val, az összes akadály únióját

O-val jelöljük. Jelölje QO azon konfigurációk halmazát, melyek esetén a robot összeütközik

egy akadállyal, vagyis

QO = {q ∈ Q | A(q) ∩ O 6= ∅}
Jelölje végül Qfree azon konfigurációk összességét, amikben nem történik ütközés. Ez

természetesen a QO komplementere, vagyis Qfree = Q \ QO
Hasonlóan definiálhatjuk a munkatér üres pontjainak halmazát is: Wfree =W \O

A potenciál-tereket használó algoritmusok (ld 3. fejezet), és a PRM algoritmusok is

(ld. 4. fejezet) konfigurációk egy sorozatát határozzák meg, így fontos az alábbi jelölésbeli

7



különbség: qi a lépéssorozat i-edik elemét fogja jelölni, qi pedig a q konfiguráció i-edik

koordinátája.

2.5. Egyszerű példák

1. példa: Tekintsük a 3. ábrán látható háromszöget, melyet az S1 síkban akarunk

eltolni (forgatás nélkül) úgy, hogy a sötétszürke, poligon alakú akadálynak ne ütközzön

neki. Ezzel ekvivalensen tekinthetünk egy robotot, melynek két, egymásra merőleges eltoló

ízülete van, melyek hatásvonalai egy S1-gyel párhuzamos, S1 fölött elhelyezkedő S2 síkban

találhatóak olyan módon, hogy a robotnak csak a keze nyúlik le az S1 síkba, és a kéz

metszete a háromszög.

Ekkor Q = R2 és W = S1 is síkban ábrázolható. A robotot a konfigurációs térben egy

q pont szimbolizálja. E pont (d1; d2) vektorral való eltolása az első ízület d1 távolságra és

a második d2 távolságra való elmozdítását jelenti, vagyis a háromszög szintén a (d1; d2)

vektorral lett eltolva a munkatérben. Tehát a q ∈ Q pont pontosan ugyanúgy mozog, mint

a háromszög a munkatérben. Így érdemes egymásra illesztve ábrázolni a konfigurációs teret

és a munkateret.

Vizsgáljuk meg, hogy hogyan jelenik meg ezen az ábrán az akadály (munkatér-beli és

konfigurációs tér-beli alteregója). O a sötétszürke poligon, míg QO határait a szaggatott

vonal jelöli. Nyilvánvaló, hogy munkatérbeli ütközés a háromszög és a poligon összemetsző-

déseként jelenne meg az ábrán. A konfigurációs térben ekkor a robotot szimbolizáló pont

a szaggatott vonalon belülre kerülne.

2. példa: Ha a robotunk két, a síkra merőleges tengely körül forgató-ízülettel rendel-

kezik, és az akadály egy téglalap alakú tárgy a 4a. ábrán látható módon elhelyezve, akkor

Q = S1×S1. Ezt ezúttal síkba fektetve ábrázolom a 4b. ábrán, tehát a koordináta-rendszer

modulo 2π értendő. Azon konfigurációk halmaza, melyekre ütközés történik a robotkar bár-

mely pontja és az O akadály között, vagyis QO a szürkével satírozott rész. Ez igazából

csak egy megközelítő reprezentációja a valódi konfigurációs tér-beli-akadálynak, ugyanis

diszkretizálva, fokonként végzett ütközéstesztek alapján készült.

Sajnálatos módon ez a módszer nem túl praktikus, ugyanis a konfigurációs tér bejárásá-

nak időigénye exponenciálisan függ a szabadsági fokok számától. Világos, hogy a második

példában (elvileg) 3602 = 129600 tesztet végeztünk, míg ha egy 3 forgató-ízületű robottal

kell ugyanezt tennünk, akkor 3603 = 46656000 tesztet végzünk. (Azért csak elvileg, mert

ha az első szegmens ütközik az akadállyal valamely θ∗1 esetén, akkor a második szegmens

ütközését már fölösleges tesztelni, így a koordináta-rendszerben végig besatírozhatjuk a θ∗1
szöghöz tartozó oszlopot, vagyis Q minden (θ∗1; θ2) alakú elemét hozzávehetjük a QOhoz,
ezáltal tudunk gyorsítani a teszten).

A konfigurációs tér pontos megrajzolása matematikailag lehetséges, de általában megle-

hetősen számítás- és idő-igényes. Így tehát igyekszünk elkerülni a Qfree pontos vagy teljes

megkonstruálását. Az egyik opciónk az, hogy nem térképezem föl előre az összes konfigu-
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rációt, hanem egy olyan algoritmust használunk, mely mindig csak az adott helyzetében

látja el a robotot információval arról, hogy merre érdemes próbálkoznia a továbbhaladással,

és merre nem. Például ebbe a kategóriába tartoznak azok az algoritmusok, melyek során

mesterséges potenciáltereket használunk, erről szól a 3. fejezet.

3. Útvonaltervezés potenciálok használatával

A potenciálok alapötletét ([2] példája alapján) a konfigurációs téren fogom ismertetni

(részletesen a 3.1. alfejezetben). Konfigurációs térhez épített potenciálok esetében azt az

irányt, amerre egy adott helyzetéből tovább kell mozdítanunk a robotot konfigurációs tér-

beli irányok és távolságok alapján számítjuk. Egy n szabadsági fokú robot esetében tehát

n-dimenziós távolságokat és n-dimenziós irányokat keresünk, és ez nagy n-ekre általában

nehéz.

Ezért találtak ki egy másik algoritmust, mely igencsak hasonlít az előzőre, de a konfigu-

rációs tér helyett a munkatérben dolgozik, és vázlatosan az alábbi lépésekből áll (részletesen

pedig a 3.2. és a 3.3. fejezet témája):

1. Úgynevezett kontrollpontokat választunk a robot felszínén.

2. Mindegyik kontrollponthoz definiálunk egy-egy U : W → R függvényt (szintén tá-

volságok és irányok alapján). Ez azért előnyösebb, mert W csupán 2- vagy 3-dimenziós,

így itt már könnyebb távolságokat és irányokat számítanunk.

3. U gradienséből megállapítunk egy F vektort, amerre el szeretném indítani a kont-

rollpontot (tehát F ∈ R3 vagy F ∈ R2).

4. Természetesen ezekhez a pontokhoz nincs közvetlenül hozzáférésünk, nem tudjuk

egyszerűen megragadni a kontrollpontot és elmozdítani az F vektorral. Hozzáférésünk a

robot ízületeihez van, ezeket tudjuk programozni, irányítani, így tehát ezeket kell úgy

változtatnom, hogy a kontrollpontok F irányába induljanak el. Vagyis át kell valahogy

képeznünk F-et a konfigurációs térbe.

Ahogy az átképezésnek az eredményét is, a konfigurációs tér-beli erőket az n-dimenziós

F vektor fogja jelölni. Ezeket a munkatérben úgy értelmezhetjük, hogy az i-edik kompo-

nensére úgy tekintünk mint egy 1-dimenziós erőre, ami az i-edik ízületre hat a zi tengely

mentén, illetve körül, attól függően, hogy eltoló vagy forgató az ízület.

3.1. Útvonaltervezés a konfigurációs térhez rendelt potenciál felhaszná-
lásával

Most tehát egy olyan módszert fogok ismertetni, melyben a konfigurációs térhez tartozik

egy függvény, vagyis egy robothoz, annak tulajdonságai és az akadályok elhelyezkedése

alapján rendelünk egyetlenegy U : Q → R potenciált. U -nak globális minimuma van a

qfinal végső konfigurációban, az akadályokhoz közeledve viszont rohamosan növekszik a

potenciál értéke. A robot pillanatnyi konfigurációja egy pont a konfigurációs térben, és ezt
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a pontot próbáljuk meg "lejuttatni" a kezdeti qinit konfigurációból U globális minimumába,

vagyis úgy változtatni a robot konfigurációját, hogy a hozzárendelt U(q) érték csökkenjen.

Az U függvénynek két feladata van. Az egyik, hogy a vég-konfiguráció felé vonzza a

robotot, erre konstruáljuk az Uatt függvényt. A másik feladata, hogy taszítsa a robotot az

akadályoktól, ezt a célt szolgálja Urep. Az U potenciált tehát e két függvény összegeként

definiálom: U(q) = Uatt(q) + Urep(q).

Az U potenciál megkonstruálása után a qinit pontba helyezzük a robotot, és megpróbál-

juk megkeresni a függvény minimumát. Erre ezúttal a gradiens-módszert használjuk (ld.

részletesen a 3.4. fejezet), mely a robot egy adott q konfigurációjára meg fog határozni egy

F (q) erőt, mely a robotra hat, mégpedig az U q-beli gradiensével ellentétes irányban.

F (q) = −∇U(q) = −∇Uatt(q)−∇Urep(q)

Uatt legfontosabb tulajdonsága, hogy növekednie kell a qfinal konfigurációtól távolodva.

Ezt legegyszerűbben lineárisan növekvő, (hiper)kúp alakú potenciállal érhetjük el:

Uatt(q) = ζρf (q)

ahol ζ a vonzó-potenciál erősségét szabályozó paraméter, és ρf (q) jelöli q és qfinal

távolságát, vagyis ρf (q) = ‖q − qfinal‖ =

√√√√ n∑
i=1

(qi − qfinali )2

Ennek gradiense:

∇Uatt(q) = ∇ζρf (q)
(1)
= ζ∇‖q − qfinal‖ = ζ∇

√√√√ n∑
i=1

(qi − qfinali )2
(2)
= (3.1)

(2)
= ζ

n∑
j=1

(
∂

∂qj

√√√√ n∑
i=1

(qi − qfinali )2 · ej)
(3)
= ζ

n∑
j=1

(
1

2

√√√√ n∑
i=1

(qi − qfinali )2

2(qj − qfinalj )ej)
(4)
=

(4)
=

ζ

ρf (q)

n∑
j=1

((qj − qfinalj )ej) =
ζ

ρf (q)
(q1 − qfinal1 , . . . , qn − qfinaln )T =

ζ(q − qfinal)
ρf (q)

Mivel a∇ operátor q szerint differenciál, ezért az (1) helyen kiemelhettem a ζ konstanst.

A (2)-vel jelölt egyenlőség ∇ definíciójának behelyettesítése: ∇f =

n∑
j=1

(
∂

∂qj
fej

)
, ahol ej

jelöli a j-edik dimenzió egységvektorát. (3)-nál történik a gyök deriválása, mely során a

szumma minden tagja, a j-ediket kivéve kiesik, hiszen a többi nem függ qj-től. (4)-nél

ρf (q)-t definíció alapján visszahelyettesítettem a nevezőbe, és kiemeltem.

Sajnos ∇Uatt(q) nevezője a vég-konfigurációban pont ρf (qfinal) = 0 értéket vesz föl,

így ott nincs értelmezve. Ez a robot mozgása során stabilitási problémákhoz vezet, ezért
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érdemes inkább olyan függvényt használni, ami mindenütt folytonosan differenciálható,

például ami a qfinal-tól távolodva négyzetesen növekedik:

Uatt(q) =
1

2
ζρ2f (q)

Gradiensének kiszámítása hasonló a 3.1. gradiens-számításhoz:

∇Uatt(q) = ∇
1

2
ζρ2f (q) =

1

2
ζ∇‖q − qfinal‖2 = 1

2
ζ∇

n∑
i=1

(qi − qfinali )2

=
1

2
ζ

n∑
j=1

(
∂

∂qj

n∑
i=1

(qi − qfinali )2ej) =
1

2
ζ

n∑
j=1

(2(qj − qfinalj )ej)

= ζ(q1 − qfinal1 , . . . , qn − qfinaln )T = ζ(q − qfinal)

Azonban az is problémát jelenthet, hogy a négyzetes függvény a vég-konfigurációtól

messze túlságosan gyors növekedést eredményez. A "túl gyors" alatt azt értem, hogy az

elsődleges feladatunk még mindig az ütközések elkerülése, ha csak messzire kerülünk a

végső konfigurációtól, az kisebb baj. Ezért törekednünk kell arra, hogy jelentősen gyorsabb

potenciálnövekedéssel büntessük az akadályok környékét, mint az ütközésmentes, de qfinal-

tól messzi konfigurációkat.

Mindkét problémát megkerüljük, ha a két függvényt vegyesen használjuk, vagyis qfinal

közelében a négyzetes potenciált, míg egy adott d távolságon túl a lineárisan növekvő

potenciált.

Tehát legyen

Uatt(q)

∣∣∣∣
ρf (q)≤d

=
1

2
ζρ2f (q) és Uatt(q)

∣∣∣∣
ρf (q)>d

= Cρf (q) +A

Ezek gradiensei a fönti számítások alapján:

∇Uatt(q)
∣∣∣∣
ρf (q)≤d

= ζ(q − qfinal) és ∇Uatt(q)
∣∣∣∣
ρf (q)>d

= C
(q − qfinal)
ρf (q)

Az A és C értékeket úgy kell megválasztanunk, hogy d távolságba érve ne legyen sza-

kadása se a függvénynek, se a gradiensnek, vagyis teljesüljön

1

2
ζd2 = Cd+A és ζ(q − qfinal) = C

(q − qfinal)
d

Az utóbbi alapján

C = dζ

Ezt az elsőbe helyettesítve:
1

2
ζd2 = ζd2 +A

Átrendezve:

A = −1

2
ζd2

Tehát:

Uatt(q)

∣∣∣∣
ρf (q)≤d

=
1

2
ζρ2f (q) és Uatt(q)

∣∣∣∣
ρf (q)>d

= dζρf (q)−
1

2
ζd2

Továbbá:
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Fatt(q) = −∇Uatt(q) =


−ζ(q − qfinal) ha ρf (q) ≤ d

−dζ(q − q
final)

ρf (q)
ha ρf (q) > d

A taszító-potenciál (Urep) meghatározásánál két dologra kell figyelnünk:

1. E potenciáltag legfontosabb feladata, hogy ne engedje ütközni a robotot az akadá-

lyokkal, ezért e potenciáltag az akadályok határához közeledve végtelenhez fog tartani.

2. Ugyanakkor egy távoli akadály fölösleges, hogy taszító hatással legyen a robotra,

ezért Urep értéke, az akadálytól távolodva folyamatosan fog csökkenni, és az akadálytól egy

adott távolságban eléri a nullát, majd e távolságon túl konstans 0 értéket fog fölvenni. Ezt a

távolságot az akadály hatótávolságának nevezem és ρ0k -val jelölöm (ha a k-adik akadályról

van szó).

A 3.2. függvény pontosan ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik.

Az egyszerűség kedvéért úgy határozzuk meg a ρ0k értékeket, hogy ne legyen átfedés

a különböző akadályok által hatás alatt tartott konfigurációk között, és konkáv akadály

esetében ne metsződjön önmagával az akadály hatóköre (ez matematikailag nem feltétlen

biztosítható, de a való életben felmerülő akadályok esetén könnyen teljesíthető). Tehát min-

den konfiguráció maximum 1 akadály hatósugarába fog beleesni. Legyen Iobs : Qfree 7→ N
egy függvény, mely értéke egy q konfigurációra annak az akadálynak az indexe, amely taszí-

tó hatással van az adott q konfigurációra. Ha q kívül esik az összes akadály hatótávolságán,

akkor legyen Iobs(q) = 0. Jelölje ρk(q) a k-adik akadály és q távolságát. Ahogy a vonzó-

potenciál nagyságát egy ζ paraméterrel szabályoztuk, úgy a taszító-potenciál esetében

ugyanezt a szerepet az ηk konstansok töltik be, melyeket a ρ0k -hoz hasonlóan akadályon-

ként választhatunk.

Urep(q) =


1

2
ηk

(
1

ρk(q)
− 1

ρ0k

)2

ha Iobs(q) = k

0 ha Iobs(q) = 0

(3.2)

Számítsuk ki Urep(q) gradiensét:

∇Urep(q)
∣∣∣∣
Iobs(q)=0

= 0

∇Urep(q)
∣∣∣∣
Iobs(q)=k

= ∇1

2
ηk

(
1

ρk(q)
− 1

ρ0k

)2

=
1

2
ηk

n∑
j=1

∂

∂qj

(
1

ρk(q)
− 1

ρ0k

)2

ej =

=
1

2
ηk

n∑
j=1

(
2 · ( 1

ρk(q)
− 1

ρ0k
) · −1
ρ2k(q)

· ∂
∂qj

ρk(q) · ej
)

Jelölje b a k-adik akadály azon pontját, amely legközelebb található q-hoz. Ha több ilyen

pont is van, akkor tetszőlegesen válasszunk egyet (igazából praktikusabb lenne, ha ilyen

esetben kiszámítanánk mindegyikre a taszító-erőt, és összeadnánk ezeket, de az egysze-

rűség kedvéért, most a tetszőleges választásával is megelégszünk). Poliéderekre belátható

(az akadály véges számú pontokkal való helyettesítésével, majd a pontok sűrítésével és

határátmenettel), hogy q és b távolsága:
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ρk(q) = ‖q − b‖ =

√√√√ n∑
i=1

(qi − bi)2

tehát
∂

∂qj
ρk(q) =

∂

∂qj

√√√√ n∑
i=1

(qi − bi)2 =
1

2

√√√√ n∑
i=1

(qi − bi)2
2(qj − bj) =

(qj − bj)
ρk(q)

Visszatérve:

∇Urep(q)
∣∣∣∣
Iobs(q)=k

=
1

2
ηk

n∑
j=1

(
2 ·
( 1

ρk(q)
− 1

ρ0k

)
· −1
ρ2k(q)

· (qj − bj)
ρk(q)

· ej
)

=

= ηk ·
(

1

ρk(q)
− 1

ρ0k

)
· −1
ρ3k(q)

·
n∑
j=1

(qj − bj) · ej = ηk

(
1

ρk(q)
− 1

ρ0k

)
· −1
ρ3k(q)

· (q − b)

Tehát a taszítóerő:

Frep(q) = −∇Urep(q) =

 ηk

(
1

ρk(q)
− 1

ρ0k

)
· 1

ρ3k(q)
· (q − b) ha Iobs(q) = k

0 ha Iobs(q) = 0

Ezzel tehát megadtunk a konfigurációs térhez egy potenciált (U(q) = Uatt(q)+Urep(q)),

mely minimumának megkeresése pontosan a robot qfinal-ba juttatásának felel meg. Most

áttérünk arra a módszerre, mely nem a konfigurációs térhez, hanem a munkatérhez rendel

potenciálokat.

3.2. Útvonaltervezés munkatér-potenciál felhasználásával

A munkatér-potenciálok megépítése hasonlóan működik, mint a konfigurációs tér ese-

tében (tehát egy vonzó és egy taszító potenciál összegeként állítjuk elő) és ugyanazokat

a szempontokat tartjuk szem előtt, mint a konfigurációs terek esetén: globális minimum

legyen a cél-pozícióban, és akadályhoz közeledve növekedjen az érték korlátlanul.

Annyival azonban bonyolultabbá válik a helyzet, hogy míg Q-ban a robotot egyetlen

pont reprezentálta, W-ben a robot térfogattal rendelkezik, és a robot egyik pontja sem

ütközhet neki akadálynak. Próbálkozhatnánk valamiféle elő-potenciállal, mely a tér (vagy

a sík) pontjaihoz rendel számokat, és ennek, a robot által elfoglalt téren való integrálásával

kiszámítani a potenciált, de ez szintén nem lenne idő-hatékony. Ezért nem a teljes robotot

fogjuk kapcsolatba hozni a potenciállal, hanem csak néhány, úgynevezett kontrollpontot

választunk a robotkar felszínén, és ezekhez készítünk potenciálokat.

Némely kontrollpontoknak (az úgynevezett vonzó-kontrollpontoknak) abban van szere-

pe, hogy a robot eljusson a végpozícióba, ezeket Aatt = {a+1 , a
+
2 , . . . , a

+
n } jelöli, ahol n jelöli

az ízületek számát. Azért van pontosan n darab vonzó-kontrollpontra szükség, mert keve-

sebb kontrollpont nem definiálná egyértelműen a robot konfigurációját, több kontrollpont

pedig fölösleges lenne; ahogy azt már említettem a 2.2. fejezetben, indukció-szerűen, ha az

első néhány ízület helyzetét már megállapítottuk, akkor a következő kontroll-pont elvárt
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helyzete alapján meg tudjuk határozni, hogy a következő ízületet ehhez milyen helyzetbe

kell állítanunk.

Az Aatt halmaznak választhatjuk például a szegmensek (tömeg)középpontját, vagy az

ízületekhez és a kézhez tartozó koordináta-rendszerek középpontjait. (A globális koordináta-

rendszer origója nem változik, így erre kontrollpontként nem lesz szükségünk.)

Némely pontokat (az úgynevezett taszító-kontrollpontokat) arra a célra jelölünk ki a

robotkar felszínén, hogy elkerüljük az ütközést, jelölje ezeket Arep = {a−1 , a
−
2 , . . . , a

−
m}.

Ezekből n darab nem biztos, hogy elegendő lesz. Például a 5. ábrán látható esetben, ha az

akadály hatótávolságának (ρ0k) kétszeresénél hosszabb a forgatott szegmens, és a szegmens

két végén találhatóak a taszító-kontrollpontok, akkor a szegmens középpontját semmi sem

fogja meggátolni abban, hogy nekiütközzön az akadály C-vel jelölt csúcsának. Általános-

ságban kijelenthetjük, hogy az ütközés elkerülésére elegendő, ha a kontrollpontok sűrűbben

helyezkednek el, mint min
k
ρ0k (ahol a pontok távolságát a robotkar felszínén mérem).

Ellenkező eset is előfordulhat, ha a szegmenseink nagyon rövidek, és a hatótávolság

aránylag nagy, akkor még n darab taszító-kontrollpontot is fölösleges lehet kijelölni.

Jelölje a+i;final azt a vektort ahova az i-edik vonzó-kontrollpontnak kell eljutnia. Je-

lölje p+i az i-edik vonzó-kontrollpont helyzetét egy adott állapotban. Jelölje P+ a vonzó-

kontrollpontok pillanatnyi helyzetét: P+ = {p+1 , p
+
2 , . . . , p

+
n }. Mivel P+ alapján pontosan

rekonstruálható a teljes robot minden pontjának helyzete, ezért ez is tekinthető konfigurá-

ciónak.

Minden a+i ∈ Aatt ponthoz definiálunk egy U+
i : W → R potenciált, ami ugyanolyan

tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Uatt vonzó konfigurációs tér-potenciál (minimum a

végpozícióban, ehhez közel négyzetes, távolabb lineáris növekedés):

U+
i (p+i ) =


1

2
ζi‖p+i − a

+
i;final‖

2 ha ‖p+i − a
+
i;final‖ ≤ d

dζi‖p+i − a
+
i;final‖ −

1

2
ζid

2 ha ‖p+i − a
+
i;final‖ > d

ζi szabályozza az ai vonzó-kontrollpontra ható vonzerő intenzitását. (A konfigurációs

tér-potenciálok esetében egyetlenegy ζ értékünk volt, ezúttal minden vonzó-kontrollponthoz

tartozik egy. Ezáltal tudjuk valamelyest szabályozni a robotot, hogy a vonzó-kontrollpontok

milyen sorrendben jussanak el a vég-pozíciójukba. A d távolság pontonkénti megválasztása

hasonló hatást eredményezne, így ezt inkább egységesen választjuk, hogy ne kelljen túl sok

paraméterrel dolgoznunk.)

Amikor minden vonzó-kontrollpont megérkezik arra a helyre, ahol a hozzá tartozó po-

tenciál a globális minimum értéket veszi föl, akkor a robot pontosan a qfinal konfigurációban

lesz található.

Mivel az U+
i potenciál ugyanolyan alakú, mint Uatt az előző fejezetben, ezért a negatív-

gradiens is ugyanolyan alakú lesz:
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F+
i (p

+
i ) = −∇U

+
i (p+i ) =


−ζi(p+i − a

+
i;final) ha ‖p+i − a

+
i;final‖ ≤ d

−
dζi(p

+
i − a

+
i;final)

‖p+i − a
+
i;final‖

ha ‖p+i − a
+
i;final‖ > d

Ez lesz tehát az irány, amerre a gradiens-módszer megpróbálja elmozdítani az i-edik

vonzó-kontrollpontot a p+i helyről.

Jelölje p−j a j-edik taszító-kontrollpont helyvektorát egy adott állapotban, vagyis a−j
pillanatnyi helyzetét. Minden akadályhoz rendelünk egy ρ0k értéket, ebben a környezetben

fejt ki taszító hatást az adott akadály. Akárcsak a konfigurációs tér esetében, a ρ0k hatósu-

garakat úgy határozzuk meg, hogy a különböző akadályok által hatás alatt tartott területek

között ne legyen átfedés, konkáv akadály esetében ne metsződjön önmagával az akadály

hatóköre és fontos, hogy a célpozíció ne essen bele egyik akadály hatósugarába se. Tehát

minden pont maximum 1 akadály hatósugarába fog beleesni. Legyen Iobs : Wfree 7→ N
egy függvény, mely a munkatér egy p pontjához annak az akadálynak az indexét rendeli,

amely taszító hatással van a pontra. Ha p kívül esik az összes akadály hatótávolságán,

akkor legyen Iobs(p) = 0. Jelölje ρk(p) a k-adik akadály és p távolságát. Az ηj;k konstansok

szabályozzák a k-adik akadály által a j-edik taszító-kontrollpontra ható taszítóerő inten-

zitását. A pontok célpozíciója közelében lévő akadályok esetében érdemes kicsire állítani,

hogy ne taszítsák el fölöslegesen a robotot.

Minden a−j ∈ Arep ponthoz definiálunk egy U−j : W → R potenciált, ami ugyanolyan

tulajdonságokkal rendelkezik, mint az Urep taszító konfigurációs tér-potenciál (akadályhoz

közeledve végtelenhez tart az értéke, akadálytól messze 0):

U−j (p−j ) =


1

2
ηj;k

(
1

ρk(p
−
j )
− 1

ρ0k

)2

ha Iobs(p−j ) = k

0 ha Iobs(p−j ) = 0

Jelölje b a k-adik akadálynak azt a pontját, amely legközelebb található p−j -hez. Ekkor

ρk(p
−
j ) = ‖p

−
j − b‖.

A potenciálfüggvény negatív gradiense az az irány, amerre el fogjuk mozdítani a pon-

tot a p−j helyről (lévén, hogy U−j (p−j ) és Urep formailag megegyeznek, itt nem taglalom

részletesen ezt a számítást):

F−j (p
−
j ) = −∇U

−
j (p−j ) =


ηj;k

(
1

ρk(p
−
j )
− 1

ρ0k

)
1

ρ3k(p
−
j )

(p−j − b) ha Iobs(p−j ) = k

0 ha Iobs(p−j ) = 0

Rendelkezésünkre állnak tehát könnyen kiszámítható erők, melyek irányába egyszerre el

szeretnénk mozdítani a kontrollpontokat. A következő fejezet azzal a kérdéssel foglalkozik,

hogy hogyan tudjuk megfeleltetni az így megállapított munkatér-beli F ∈ R3 erőt egy

konfigurációs térben lévő F ∈ Rn erőnek. Vagyis milyen erők (forgató és eltoló erők)

hassanak az egyes ízületeken, hogy ezek összhatása a robotkarra ugyanaz legyen, mint ami

az F hatása lenne.
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3.3. A munkatérbeli potenciálok kapcsolata a konfigurációs térrel, avagy
a munkatérbeli erők kapcsolata az ízületek elmozdulásával

Természetesen "visszafelé" gondolkodunk: először azt vizsgáljuk, hogy hogyan változ-

nának az ízületek (vagyis a konfiguráció), ha meg tudnánk fogni egy kontrollpontot és

elmozdítani az F erővel. Ekkor F ∈ Rn jelöli azt az erőt a konfigurációs térben, mely az

egyes ízületekre ható erőket írja le egy vektor segítségével.

Ehhez az átszámításhoz szükségünk lesz a virtuális munka és a virtuális elmozdulás

fogalmára, illetve a virtuális munka tételére, melyekről bővebben [2] 6. fejezetében, illetve

a [8] és [9] írásokban lehet olvasni.

Ha egyszerre alkalmaznánk a roboton a keresett F erőt és az adott kontrollponton a −F
erőt, akkor a robot egyensúlyban lenne. A virtuális munka tétele szerint egy mechanikai

rendszer (esetünkben a robotkar) akkor és csak akkor van egyensúlyi helyzetben, ha a rajta

dolgozó erők által virtuális elmozdulások (ld. következő bekezdés) során végzett munka

(virtuális munka) 0. Jelen esetünkben forgatónyomatékok hatnak a forgatóízületeken és

eltolóerők dolgoznak az eltoló ízületeken (ezek az erők tehát az F vektor Fi komponensei),

továbbá a kontrollponton a −F erő. Egyéb jelenlevő erőket (a belső feszültségi erőket) nem

kell figyelembe vennem, mert ezek nem idéznek elő mozgást, tehát munkát sem végeznek,

ugyanis a munka egyenlő az erő és az elmozdulás szorzatával, a virtuális munka pedig

egyenlő az erő és a virtuális elmozdulás szorzatával.

Amint azt a 2.3. fejezetben írtam, a robotkar ízületeinek mozgása és a robot pontjainak

mozgása között a Jacobi-mátrixok teremtenek összefüggést. Ez az összefüggés akkor is fönn-

áll, ha az ízületek infinitezimálisan kicsi elmozdulását vesszük; jelölje ezt δq, a kontrollpont

ezáltal előidézett infinitezimális elmozdulását pedig (δx, δy, δz)T . A δq és a (δx, δy, δz)T el-

mozdulásokat nevezzük virtuális elmozdulásoknak, mert infinitezimálisak, és konzisztensek

a robotkar megkötéseivel (pontosan azért igaz rájuk a Jacobi-mátrixos összefüggés, mert

konzisztensek ezekkel a megkötésekkel).

A virtuális elmozdulás fogalma ennél igazából bővebb, ugyanis esetünkben a kontroll-

pont mozgása és az ízület-paraméterek változása közötti kapcsolatot leíró függvény füg-

getlen az időtől. Ha olyan mechanikai rendszeren akarnánk használni a virtuális munka

tételét, amelyen van idő-függő megkötés, akkor a virtuális elmozdulást bonyolultabban

kellene definiálni (ld. részletesen [9]-ben).

Követve tehát az imént bevezetett jelöléseket, az F és −F erők által végzett virtuális

munka:

δW =

n∑
i=1

Fiδqi −F(δx, δy, δz)T = F T δq −FT (δx, δy, δz)T

Most helyettesítsük be a δq és (δx, δy, δz)T között fennálló (δx, δy, δz)T = Jvδq össze-

függést (ahol Jv ∈ R3×n jelöli a robotkar Jacobi-mátrixának első 3 sorát) és használjuk föl

a virtuális munka tételét:

0 = F T δq −FTJvδq = (F T −FTJv)δq
Mivel ez minden δq virtuális elmozdulásra igaz, ezért F T = FTJv, tehát a keresett F
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vektor:

F = JTv F

Így tehát át tudjuk számítani a munkatérbeli F+ és F− erőket a konfigurációs térben

lévő q pontra ható F erőre.

Ha a vonzó-kontrollpontok pillanatnyi helyzete P+, akkor legyen a robotra ható erő (a

konfigurációs térben) az összes vonzó- és taszítóerő összege, vagyis

F (P+) =
∑
i

Fatti(P
+)+

∑
j

Frepj (P
+) =

∑
i

J+T

vi (P+)F+
i (p

+
i )+

∑
j

J−
T

vj (P+)F−j (p
−
j )

Fontos megjegyezni, hogy az F erőket a munkatérben nem összegezhetjük. Például ha

a 6. ábrán látható módon +F erő hatna a rombusz egyik csúcsán és −F a szemközti

csúcson, akkor a munkatérben összegezve 0 erőt kapnánk, pedig a két erő valójában előidéz

egy forgatást.

Ez tehát könnyebben használható, mint a 3.1. fejezetben leírt módszer, mely a ma-

gasabb dimenzióval rendelkező konfigurációs térben dolgozott, mert ezutóbbi algoritmus

csupán 2- vagy 3-dimenziós munkatér-beli távolságokat és irányokat használ. Ezúttal te-

hát nem is magát a potenciált konstruáltuk meg, annak pontos értékei nem is lényegesek,

hanem azonnal az F függvényt nézzük, mely a negatív gradienseket fejezi ki, így be is

tudjuk járni a függvényt a gradiens-módszer segítségével, és meg tudjuk keresni a qfinal

konfigurációnak megfelelő minimumhelyet.

3.4. A gradiens-módszer

A gradiens-módszer kifejezést több értelemben is szokták használni. Nagyobb általá-

nosságban olyan optimalizálási algoritmusokat értünk alatta, melyek egy [x0, x1, x2, . . . ]

lépéssorozatot határoznak meg, és egy lépés az xk+1 = xk + αkdk alakban áll elő, ahol

αk > 0 a k-adik lépés hossza, dk pedig egy irány. A gradiens-módszer használható lokális

maximumok és lokális minimumok megkeresésére is, de mivel a robotkarok ütközésmentes

útvonaltervezése során a potenciálok minimumát keressük, ezért ezúttal a minimum-kereső

verziót ismertetem. Tehát a dk iránynak még azzal a tulajdonsággal is rendelkeznie kell,

hogy ha ∇f(xk) 6= 0, akkor ∇f(xk)dk < 0 teljesüljön, vagyis az adott irányban csökkenjen

a függvény-érték. ∇f(xk) = 0 esetében az algoritmus megáll.

Korábban, amikor a gradiens-módszert említettük, ennek egy konkrét változatára utal-

tunk, ahol dk = −∇f(xk), vagyis ahol mindig a legmeredekebb lejtés irányába mozdulok

el. Ez sajnos vezethet lassú konvergenciához, például ha a függvényünk szintvonalai na-

gyon elnyújtott formájúak. A 7. ábrán látszik, hogy ekkor a lépéseink mindig majdnem

merőlegesen történnek arra az irányra, amelyben haladva gyorsan eljutnánk az optimum-

hoz. Ezért léteznek egyéb módszerek is az irányok megválasztására, ezekre azonban most

nem térek ki. ([1] részletesebben foglalkozik a gradiens-módszer témájával, ott például

föllelhetők egyéb irány-választó módszerek is.)

Algoritmusként így írhatom le a robotkarokra a gradiens-módszert:
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1. q0 := qinit, k := 0

2. IF ‖qk − qfinal‖ ≥ ε
qk+1 := qk + αkF (qk), k := k + 1

IF ‖qk − qfinal‖ < ε

qk+1 := qfinal

return [q0, q1 . . . qk]

3. GO TO 2

Vagyis mivel a gradiens-módszer nem valószínű, hogy a robotot pontosan eljuttatja

qfinal-ba, ezért ha már egy biztonságos ε távolságnál közelebb vagyunk qfinal-hoz, akkor

egyszerűen beléphetünk qfinal-ba.

Több ötlet alapján is megválaszthatjuk az α értéket, ezek közül mutatok meg most egy

párat:

Konstans lépéshossz: ezesetben minden αk ugyanolyan hosszú. Vigyáznunk kell, hogy

olyan értéket válasszunk, ami nem túl kicsi, vagyis nem válik tőle az algoritmus fölöslegesen

lassúvá, és ami nem túl nagy, vagyis lehetővé teszi a vég-konfiguráció kellő megközelítését,

ld. a 8. ábra.

Csökkenő lépéshossz esetén a lépéshosszakból álló sorozat 3 tulajdonsággal kell,

hogy rendelkezzen:

1. αk+1 < αk

2. αk −→ 0,

3.
∞∑
k=1

αk =∞

Ha az utolsó nem teljesül, akkor az algoritmus nem tud eljutni
∞∑
k=1

αk-nál távolabbi

pontokba. Ha ügyetlenül választjuk meg a lépéshosszakat vagy a kiindulópontot, akkor

fennáll egyrészt annak a veszélye, hogy a célponttól messze belassul az algoritmus, a másik

veszély pedig, hogy ha nem lassít kellőképpen a célponthoz közeledve, akkor fölöslegesen

"cikázik" körülötte.

Fokozatos lépéshossz csökkentő algoritmusok (másnéven visszaléptetős lépéshossz-

keresés): Rögzítünk egy s kezdő-lépéshosszt és egy 0 és 1 közötti β csökkentőfaktort. A kö-

vetkező lépés hosszának azt a legnagyobb βms (m ∈ 0, 1, 2, . . . ) értéket választjuk (vagyis

azt a legkisebb m természetes számot), amire f(xk + βmsdk) < f(xk)

Vagyis algoritmusként leírva így működik:

input: xk, s, β

1. α := s

2. IF f(xk + αdk) < f(xk)

xk+1 := xk + αdk

return xk+1
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IF f(xk + αdk) ≥ f(xk)
α := βα

GO TO 2

A Goldstein-, az Armijo- és a Wolfe-szabály ennek az algoritmusnak a változatai. Ezekre

azért van szükség, mert léteznek olyan függvények, melyekre az alapeljárás nem konvergál

a minimumhoz. Például, a 9. ábrán látható

f(x) =


3(1 + x)2

4
− 2(1 + x) ha x ≤ −1

x2 − 1 ha − 1 ≤ x ≤ 1

3(1− x)2

4
− 2(1− x) ha x ≥ 1

(3.3)

függvény gradiense

∇f(x) =


3x

2
− 1

2
ha x ≤ −1

2x ha − 1 ≤ x ≤ 1

3x

2
+

1

2
ha x ≥ 1

A kiinduló x0 helyünk legyen akár 1 + ε∗, akár −1− ε∗ (ε∗ > 0). Ha a legmeredekebb

lejtés elvét használjuk (vagyis dk = −∇f(xk)), és a kezdő-lépéshossz s = 1, akkor az

algoritmus minden lépésben, ahol valamilyen xk = 1 + ε helyen vagyunk (ε > 0), először

az xk −∇f(xk) helyen fog próbálkozni:

xk −∇f(xk) =


(−1− ε)−

(
3(−1− ε)

2
− 1

2

)
= 1 +

ε

2
ha xk < −1

(1 + ε)−
(
3(1 + ε)

2
+

1

2

)
= −1− ε

2
ha xk > 1

(3.4)

Ezek a helyek közelebb vannak +/ − 1-hez, mint xk, ezért f(xk − ∇f(xk)) < f(xk),

tehát s = 1-re elfogadjuk a kísérletet, xk+1 := xk−∇f(xk). A föntiek alapján látszik, hogy

|xk| = 1+
ε∗

2k
, tehát az [x0, x1, . . . ] lépéssorozat nem a minimumhelyet jelentő 0-hoz, hanem

+ és –1hez konvergál, vagyis ez a módszer sosem fogja megtalálni e függvény minimumát.

Armijo-szabály: A fokozatos lépéshossz csökkentő algoritmusok egyike, mely ponto-

san az előbb ismertetett konvergencia-problémát hivatott megakadályozni. Itt nem fogunk

megelégedni azzal, hogy az adott dk irányban tett lépés során (akármennyivel) csökkent a

függvényérték, hanem szabni fogunk (σ segítségével) egy korlátozó-egyenest; ha ez egye-

nes alá esik f értéke a lépéskísérlet helyénél, akkor elfogadjuk a kísérletet, ha nem, akkor

lépéshossz-csökkentést végzünk. Vagyis ez az eljárás csak akkor fogad el egy „nagy” kísérleti

lépéstávolságot, ha ez „nagy” javulást eredményez. Ha σ = 0, akkor ez pontosan a fokozatos

lépéshossz csökkentő algoritmusok fönt említett általános változata. A módszer pontosan

a következő módon működik:
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Lerögzítjük s, β és σ értékét. Ezek nem fognak lépésenként változni, az egész algoritmus

során ugyanazok maradnak.

s a kezdő-lépéshossz.

0 < β < 1 a csökkentő faktor.

0 < σ < 1
2 a keresőegyenes meredekségét szabályozza.

A 10. ábrán s = 10, β = 1
2 és σ = 1

3

Az α 7→ f(xk + αdk)− f(xk) görbe a függvény dk irány menti metszete (pontosabban

ennek eltoltja úgy, hogy az (xk, f(xk)) pont a (0, 0) pontba került). Ennek a 0-ban húzott

érintője ∇f(xk)dk meredekségű, tehát az érintőegyenes ∇f(xk)dkα alakú. A szaggatott

vonal ennek a σ-szorosa, ez a korlátozó-egyenes. Keressük meg, hogy melyik az a legkisebb

m ∈ (0; 1; 2; ...), amire igaz, hogy ha α helyébe a βms értéket helyettesítjük, akkor teljesül

a f(xk + αdk) − f(xk) ≤ σ∇f(xk)dkα egyenlőtlenség. Ezt választjuk a következő lépés

hosszaként, vagyis αk := βms.

Ami az algoritmus végességét (vagyis a lépéshossz megválasztásához vezető lépéskísér-

letek számának végességét) garantálja, az az, hogy biztosan létezik egy olyan elfogadó inter-

vallum, melyet nem ugrunk át két lépéskísérlet között. Ezek az intervallumok [0; δ] alakúak

(δ > 0): a 0-ban konkáv függvények esetén már alapból f(xk+αdk)− f(xk) ≤ ∇f(xk)dkα
a [0; δ] intervallumon, a 0-ban konvex függvények esetében pedig akkor jön létre ez az

intervallum, amikor σ-val szorozzuk az érintőt.

Térjünk vissza a 3.3. függvényre, amely esetén konkrétan megpróbáljuk belátni a kon-

vergenciát. Kéne valami bizonyíték, hogy az Armijo-szabály valóban átlendíti a gradiens-

módszert a korábban fennálló holtponton. Ez a bizonyíték az lesz, hogy minden σ-hoz

létezik egy olyan ε∗, hogy az 1/-1-hez ha ε∗-nál közelebb vagyunk, akkor a korlátozó-

egyenes metszi az x-tengelyt -1 és 1 között, így az elfogadott lépéskísérlet is biztosan -1

és 1 közé juttatja a következő lépést. (Előfordulhat olyan eset is, hogy a korlátozó-egyenes

nem metszi -1 és 1 között az x-tengelyt, de mégis egy olyan lépéskísérletet fogadunk el,

amely egy negatív értékű helyre juttat minket.)

Tehát σ adott. Vizsgáljuk meg a függvény x > 1 részét (az x < −1 részen hasonlóan

működik, mert a függvény szimmetrikus). Tehát feltételezzük, hogy egy x∗ = 1 + ε∗ he-

lyen vagyunk. Az itt húzott érintőegyenes meredeksége ∇f(x∗). A kérdés az, hogy milyen

mértékben változtathatom ennek az egyenesnek a meredekségét ahhoz, hogy a −1 és 1 kö-

zött messe az x tengelyt. Egy σ∇f(x∗) meredekségű egyenes, mely illeszkedik a (x∗, f(x∗))

pontra, akkor metszi az x tengelyt −1-től jobbra, ha a meredeksége nagyobb, mint
f(x∗)

2 + ε∗
,

azaz

f(x∗) < (2 + ε∗)σ∇f(x∗)

Behelyettesítek, majd egyszerűsítek:

3(1− (1 + ε∗))2

4
− 2(1− (1 + ε∗)) < (2 + ε∗)σ

(
3(1 + ε∗)

2
+

1

2

)
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3ε∗2

4
+ 2ε∗ < (2 + ε∗)σ(2 +

3ε∗

2
) (3.5)

Továbbá akkor fogja metszeni az x tengelyt 1től balra, ha a meredeksége kisebb, mint
f(x∗)

ε∗
azaz

f(x∗) > ε∗σ∇f(x∗)

Ez a 3.5. egyenlőtlenség alapján:

3ε∗2

4
+ 2ε∗ > ε∗σ(2 +

3ε∗

2
)

Mely átrendezve:

8σ − 8

3− 6σ
< ε∗ (3.6)

Ennek az egyenlőtlenségnek a bal oldala 0 és 1
2 közötti σ esetén negatív értékeket vesz

föl, ε∗ pedig mindig pozitív, tehát ez mindig teljesül, az érintő σ-szorosa minden esetben 1-

től balra fogja metszeni az x-tengelyt, tehát csak a 3.5. egyenlőtlenséggel kell foglalkoznunk.

Ebből, mivel ez egy másodfokú egyenlet, azt kapjuk, hogy amikor

ε∗ <
−5σ + 2−

√
(σ2 − 8σ + 4)

3σ − 1,5
(3.7)

akkor az x tengelyt −1-től jobbra metszi az érintő σ-szorosa (ld. 11. ábra).

(A másodfokú egyenlet megoldása során kapott másik, σ 7→
−5σ + 2 +

√
(σ2 − 8σ + 4)

3σ − 1,5

görbe, mely azt írná elő, hogy
−5σ + 2 +

√
(σ2 − 8σ + 4)

3σ − 1,5
< ε∗ mindenütt negatív, de ε∗

pozitív, tehát nem kell figyelembe vennünk, mert ez alapból teljesül.)

A 12. és 13. ábrák szemléltetik, hogy hogyan működik az Armijo-szabály a 3.3. függ-

vényen. A paraméterek a következők: σ = 0,05, s = 1, x0 = −1,8 és β = 0,97 (általában β

értéke jóval kisebb, csupán a példa kedvéért választottam ezt az értéket).

A lépések az alábbi értékeket veszik föl:

x0 = −1,8 x1 = 1,4 x2 = −1,2 x3 = 1,031 x4 = −0,89445185
A 3.7. egyenlőtlenség szerint, ha σ = 0,05, akkor (enyhe kerekítéssel) a [−1,11;−1]

vagy a [1; 1,11] intervallumba érve fogja a korlátozó-egyenes −1 és 1 között metszeni az

x-tengelyt, a 13. ábra pedig pontosan ezt mutatja.

Tehát a 3.3. függvény esetében valóban érdemes az Armijo-szabályt alkalmazni, de az is

bizonyítható, hogy az Armijo-szabályt használva a gradiens-módszer minden esetben egy

lokális minimumhoz konvergál (ld.: [1]).
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Goldstein-szabály (ld. 14. ábra): Az Armijo-szabály elődje, így a hasonlóság nem

véletlen. A különbség az, hogy ezúttal 2 korlátozó-egyenest használunk, melyeket a 0 < σ <
1
2 rögzített számmal határozunk meg, és azok az elfogadó intervallumok, ahol a függvény

a korlátozó-egyenesek közé esik, vagyis ahol

σ∇f(xk)dkα ≤ f(xk + αdk)− f(xk) ≤ (1− σ)∇f(xk)dkα
Amennyiben f alulról korlátos, akkor az alsó korlátozó-egyenes (σ∇f(xk)dkα) biztosan

metszi az f(xk+αdk)− f(xk) görbét, tehát létezik elfogadó intervallum. Legyen ez a met-

széspont x∗. Az elfogadott lépéskísérlet legyen az a legnagyobb x∗ + βms m ∈ (0; 1; 2; ...)

alakú szám, mely eleme az elfogadó intervallumoknak (vagyis m legyen a legkisebb ter-

mészetes szám, amelyre ez teljesül). Biztos, hogy véges lesz az algoritmus, hiszen létezik

[x∗;x∗ + δ] (δ > 0) alakú elfogadó intervallum.

Wolfe-szabály (ld. 15. és 16. ábra): Amennyiben az Armijo-féle korlátozó-egyenes

mellé még a gradiensre is teszünk megkötést, akkor Wolfe-szabályról beszélünk. Legyen

0 < σ1 <
1
2 és σ1 < σ2 < 1.

1) f(xk + αdk)− f(xk) < σ1∇f(xk)dkα
2a) ∇f(xk + αkdk)dk > σ2∇f(xk)dk

2b) |∇f(xk + αkdk)dk| < σ2|∇f(xk)dk| (erős Wolfe-szabály esetén)

A Wolfe-szabály második feltétele kiküszöböli, hogy nagyon kicsi lépéshosszakat elfo-

gadjunk, hiszen az xk-hoz közeli pontokban∇f(xk)dk-hoz közeli mértékben lejt a függvény.

Ha megköveteljük, hogy∇f(xk)dk-nál jóval nagyobb legyen a gradiens az xk+1 helyen (vagy

az erős Wolfe-szabály esetén azt, hogy jóval kisebb legyen a meredekség), akkor biztosan

nem fogunk xk-hoz közeli helyeket elfogadni.

Ha az f függvény alulról korlátos, akkor biztosan lehet olyan intervallumot találni a

dk csökkentőirány mentén, ahol teljesülnek a Wolfe-féle feltételek. Ugyanis valahol bizto-

san metszi az 1. feltétel által szabott korlátozó-egyenes az f görbéjét. Jelölje a legelső

metszéspont helyét δ. Vagyis:

f(xk + δdk)− f(xk) = σ1∇f(xk)δdk (3.8)

Megállapítottuk az Armijo-szabálynál, hogy a [0; δ] intervallumon mindenütt teljesül

az 1. feltétel. A Lagrange-féle középértéktételből tudjuk, hogy ∃α∗ ∈ [0; δ], hogy

f(xk + δdk)− f(xk)
δdk

= ∇f(xk + α∗dk) (3.9)

A 3.8. és 3.9. egyenlőségek alapján

∇f(xk + α∗dk) = σ1∇f(xk) (3.10)

Szorozva dk-val tehát:

∇f(xk + α∗dk)dk = σ1∇f(xk)dk (3.11)
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Továbbá tudjuk, hogy 0 < σ1 < σ2 < 1 és ∇f(xk)dk < 0, mert dk csökkentő irány.

Ezekből következik, hogy

σ1∇f(xk)dk > σ2∇f(xk)dk (3.12)

3.11 és 3.12 együtt tehát azt jelenti, hogy

∇f(xk + α∗dk)dk > σ2∇f(xk)dk (3.13)

vagyis hogy az α∗ pontban teljesül a 2a) feltétel is.

Az erős Wolfe-szabályban szereplő mindkét érték, melynek abszolútértékét vesszük,

az α∗ helyen negatív értéket vesz föl: ∇f(xk)dk < 0, mert dk csökkentő irány, ∇f(xk +
α∗dk)dk < 0 pedig definíció (vagyis a Lagrange-féle középértéktétel) alapján az a pont,

ahol az érintő párhuzamos a σ1∇f(xk)dkα egyenessel. Erről az egyenesről pedig tudjuk,

hogy negatív meredekségű. Tehát a 2b) feltétel az α∗ pontban azt jelenti, hogy

−∇f(xk + α∗dk)dk < −σ2∇f(xk)dk

Ez pontosan a 3.13 egyenlőtlenség −1-szerese, vagyis a∗-ban 2b) is teljesül.

Mivel a függvény folytonosan differenciálható, ezért α∗ valamilyen környezetében is

teljesülnek a Wolfe-szabályok.

Ha ügyetlenül nagynak választjuk a konstans lépéshosszt, vagy a fokozatos lépéshossz

csökkentő algoritmusok kezdő-lépéshosszát, akkor a gradiens-módszer beleviheti a robotot

egy akadályba. Tehát érdemes ütközésteszteket végezni a lépések között. Ha az ütközésteszt

során azokat a szakaszokat is elvetjük, melyek tesztelése során találunk olyan pontot, amely

az ütközésteszt finomságánál közelebb van egy akadályhoz (ld. 4. fejezet 4. pontja), akkor

az akadályok sarkait sem fogja levinni a robot. Ugyanakkor elvethet olyan szakaszt is, ami

valójában nem ütközne. Ha a teszt talál ütközést, akkor haladjunk csupán addig, amíg nem

volt ütközés, és innen folytassuk a gradiensmódszert.

3.5. Véletlenszerű mozgások a lokális minimumokból való kilépésre

A gradiens-módszer mindig egy lokális minimumhoz konvergál, arra azonban egyik

irány- vagy lépéshossz-választó szabály sem ad garanciát, hogy ez egyben a globális mi-

nimum is lesz, a potenciálok pedig, amiket a 3.1., 3.2., és 3.3. fejezet során létrehoztunk,

szintén nem biztos, hogy mentesek lesznek lokális minimumoktól. Ha például a 3.1. fe-

jezetben meghatározott konfigurációs tér-beli potenciállal dolgozunk a 17. ábrán látható

helyzetben, akkor a qinit-ből induló robot megreked egy lokális minimumban. A megjelölt

pontban tényleg lokális minimum van, mert a konfigurációs térbeli-akadályhoz közeledve

az akadály taszítóereje miatt növekedne a potenciál, bármely más irányba indulva pedig a

végső konfigurációtól való távolodás miatt lenne növekedés.

Az egyik módszer amit arra találtak ki, hogy a lokális minimumhelyből kijussunk,

és folytatni tudjuk utunkat a végső konfiguráció felé, a Randomized Potential Planner

(Véletlenszerű Potenciál-tervező; RPP).
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Hasonlóan a globális minimum esetéhez, a lokális minimumot sem biztos, hogy bármikor

is elérjük. Így az RPP indítását inkább durvább feltételekhez kötjük. Például ha a gradiens-

módszer során, egy előre meghatározott s egészre és ε > 0 értékre s darab lépés közelebb

van egymáshoz, mint ε, akkor az azt jelenti, hogy már nagyon kicsi a gradiens, vagyis egy

lokális minimum közelében vagyunk. Tehát ha ‖qk − qk+j‖ < ε és ‖qk+j − qfinal‖ > ε

∀j = 1..s− 1, akkor elindítható a RPP.

Amikor a gradiens-módszer megreked U egy lokális minimumában (jelölje ezt a lépést,

illetve konfigurációt qloc), nem tudunk semmiféle információt kinyerni U -ból arra nézve,

hogy merre érdemes továbbhaladnunk, hogy elérjük a végső konfigurációt. Az RPP vélet-

lenszerű mozgás által juttatja a keresést tovább qloc-ból. Ez a mozgás t darab véletlenszerű

lépésből áll, és minden lépésben az ízületvektor i-edik koordinátáját egy kicsi, rögzített

számmal (vi-vel) változtatja:
1

2
eséllyel hozzáadja,

1

2
eséllyel kivonja. Abban a tekintet-

ben, hogy e kettő közül melyiket választja, a koordináták is és a lépések is függetlenek

egymástól, és a vi értékek is eltérhetnek egymástól. Tehát a qloc+k = (qloc+k1 , . . . , qloc+kn )

lépés után a qloc+k+1 = (qloc+k1 ± v1, . . . , qloc+kn ± vn) következik. Ha ez ütközéshez vezetne,

akkor elvetjük a lépéspróbát, és egyszerűen egy másik irányban próbálkozunk.

Vizsgáljuk meg, hogy t lépés után milyen eloszlása lesz az egyes koordinátáknak. Legyen

qloc = (qloc1 , . . . , qlocn ). Definiáljuk az i. koordinátához a Z1, Z2, . . . Zt valószínűségi válto-

zókat, mindegyik
1

2
eséllyel +vi és

1

2
eséllyel −vi értéket vesz föl. Tehát a t hosszú séta

végén kapott qloc+ti = qloci +
∑t

g=1 Zg. Ennek várható értéke qloci , szórása pedig v2i t. Mivel

a Z1, Z2, . . . Zt valószínűségi változók függetlenek egymástól, továbbá ismerjük a várható-

értéküket és szórásukat, ezért a centrális határeloszlás-tételből következően qloc+ti normális

eloszlást követ, és sűrűségfüggvénye

f(qloc+ti ) =
1

vi
√
2πt

exp(−
(qloc+ti − qloci )2

2v2i t
)

A vi és t értékek megválasztásakor érdemes figyelembe venni a rendelkezésünkre álló

információkat (például a munkatér méretét, vagy a lokális minimumot tartalmazó mélyedés

tulajdonságait illetően), hiszen vi-ből és t-ből számoljuk a szórást, és a szórás jelenti azt,

hogy a véletlenszerű potenciál-tervező várhatóan milyen távolságba jut el a lokális minimum

helyétől.

Természetesen a gyakorlatban kapott eloszlás nem egészen a normális az akadályok mi-

att. Ugyanakkor nem is kell tudnunk a pontos eloszlást, a t és vi értékek megválasztásában

így is segítségünkre van a fönti elmélet.

Nem feltétlenül szükséges végigvinni a t számú lépést: ha minden lépésben leellenőrizzük

a potenciál értékét az aktuális pontban, és ez az érték kisebb, mint U(qloc), akkor már

biztos, hogy kijutottunk a lokális minimum mélyedéséből, így megszakíthatjuk az RPP-t

és folytathatjuk a gradiens-módszert.
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4. Útvonaltervezés véletlenszerű úthálózat-generáló módsze-

rekkel (Probabilistic Roadmap Methods)

A 3. fejezet tárgyát képező, potenciálokat alkalmazó útvonaltervezési módszereket ak-

kor érdemes használni, amikor csak egy, vagy kevés útvonalat kell terveznünk az akadályok

és a robotkar adott színterébe. Ha a robotkar egy olyan munkatérben dolgozik, ahol az

akadályok nem változnak, de sok különféle útvonalat kell megterveznünk, akkor inkább

az úgynevezett véletlenszerű úthálózat-generáló módszerek (Probabilistic Roadmap Met-

hods; PRM) valamelyikét érdemes alkalmazni. Ezek segítségével szabad konfigurációk egy

hálózatát tudjuk kijelölni. Az algoritmus az alábbi lépésekből áll:

1. Mintákat keresünk Qfree-ben.
2. E minták összekötésével hálózatot hozunk létre.

3. Ha külön komponensekből áll a kapott hálózat, akkor egybefüggővé tesszük.

4. Rákötjük a qinit és qfinal konfigurációkat a hálózatra.

5. A qinit-ből indulva egy gráf-bejáró algoritmussal utat keresünk qfinal-ba.

6. Megpróbálunk egyszerűsíteni az így kijelölt útvonalon.

E laza szerkezeten belül az algoritmus pontos meghatározására rengeteg mód van, mert

többféleképpen is kiválaszthatom

1. a szabályt, mely a mintákat keresi,

2. a szabályt, mely alapján megpróbálom összepárosítani a mintákat,

3. a módszert, ami utat próbál kijelölni a minta-párok között,

4. a módszert, mely a pontok összeköthetőségét teszteli,

5. a metrikát, mely alapján a pontok távolságát értelmezzük,

6. a módszert, amivel egyesítem a különálló komponenseket,

7. a hálózatot bejáró algoritmust,

8. és az egyszerűsítés módját.

Most lássunk ezekre a részletekre néhány konkrét ötletet:

1. Mintavételezés

Az a) b) és c) algoritmusok egyszerűen konfigurációkat választanak, ütközéstesztet vé-

geznek a kiválasztott pontokon, és megtartják a Qfree-beli mintákat.

a) A legegyszerűbb, ha véletlenszerűen, egyenletes eloszlás szerint választunk mintá-

kat a konfigurációs térből.

b) Vehetünk Halton-pontok alapján is mintákat (ld. 18. ábra): egy n dimenziós

Halton-sorozat egy n-dimenziós pontsorozatot rendel a (k1, k2, . . . , kn) relatív prímekhez,

mégpedig a sorozat i-edik elemének j-edik koordinátája a kj-áris Van der Corput sorozat

i-edik eleme. A Van der Corput sorozatok kvázi-random sorozatok a [0, 1] intervallumon,

melyek elemeit k-áris esetben az alábbi algoritmussal definiálhatjuk:

input: k ≥ 2 egész

output: S
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S:={0}; s:=1; c:=1;

1. L:=length(S)

2. for i from 1 to k-1 do

for j from 1 to L do

S(c+1):=S(j)+
i

ks
c:=c+1

end do

end do

s:=s+1

GO TO 1.

A 0-t nem szoktuk a sorozat tagjának tekinteni, csupán az elemek legyártását könnyíti

meg. Tehát például k1 = 2, k2 = 3 esetén a Halton-sorozat első néhány tagja:

(12 ,
1
3), (14 ,

2
3), (34 ,

1
9), (18 ,

4
9), (58 ,

7
9), (38 ,

2
9), (78 ,

5
9), ( 1

16 ,
8
9), ( 9

16 ,
1
27), ( 5

16 ,
10
27), (1316 ,

19
27),

( 3
16 ,

4
27), (

11
16 ,

13
27), (

7
16 ,

22
27), (

15
16 ,

7
27), . . .

Mivel a Van der Corput sorozat elemei a [0, 1] intervallumból valók, viszont az ízületek

mozgásterét a legkisebb és legnagyobb lehetséges eltolás vagy forgatás előjeles távolságát

vagy szögét kifejező a és b érték között paraméterezzük, ezért az [a, b] mozgásterű ízülethez

az adott Van der Corput sorozat helyett a sorozat (b−a)-szorosát rendeljük +a-val eltolva.

A Halton-pontok használatának előnyei, hogy a mintáink biztosan egyenletesen fognak

elhelyezkedni a konfigurációs térben, és könnyen becsülhető, hogy egy adott távolságon

belül mennyi minta lesz.

Amennyiben nem szeretnénk, hogy teljesen ugyanazt a mintát kapjuk az algoritmus

minden egyes futtatásakor, akkor a Halton-pontok helyett kijelölhetünk kis területeket a

Halton-pontok körül, melyekből véletlenszerűen választunk pontot. Így tehát nagyjából

megmarad a Halton-pontok egyenletessége is, de a véletlenszerűség előnyei sem vesznek

el. (A determinisztikusság, vagyis a nem-véletlenszerűség hátránya, hogy az algoritmus

minden alkalommal tökéletesen ugyanúgy fog lefutni. Ha egyszer szerencsétlenül futott le,

akkor mindig szerencsétlenül fog lefutni.)

c) Kocka-háló algoritmus (ld. 19. ábra): az algoritmus s-edik fázisában minden ko-

ordináta mentén 2s részre osztjuk a konfiguráció teret, és az így kapott kocka-háló metszés-

pontjai közül választunk véletlenszerűen pontokat. Ha a fázis összes pontját kiválasztottuk,

lépünk a következő fázisra.

d) Cella-alapú algoritmus (ld. 20. ábra): az előző módszerhez hasonlóan, az algo-

ritmus s-edik fázisában minden koordináta mentén 2s részre osztjuk a konfiguráció teret,

tehát 2(sn) azonos méretű cellát hozunk létre. A cellák sorrendjét véletlenszerűen választ-

juk, és a cellákon belül is véletlenszerűen választunk egy-egy mintát. Ha az adott fázis

minden cellájából választottunk mintát, lépünk a következő fázisra. Ez tehát szintén egy

véletlenszerű algoritmus, de a cellásítás miatt aránylag egyenletesen fognak eloszlani a

minták.
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Az alábbi algoritmusok hátterében az a gondolat áll, hogy igazából az akadályok kör-

vonalairól szeretnénk képet kapni és a nagy kiterjedésű üres területekről fölösleges túl sok

mintát vennünk. Ezek tehát, az előző módszerekkel ellentétben, nem vetik el azonnal az

akadály-beli mintákat, hanem megpróbálnak a közelükben egy szabad mintát keresni.

e) 2-Gauss-minta (ld. 21. és 22. ábra):

i) Az a), b), c), vagy d) módszerek valamelyike szerint választunk egy pontot (q1),

ii) egyenletes eloszlás szerint választunk egy irányt (θ),

iii) µ várhatóértékű és σ szórású normális eloszlás szerint véletlenszerűen választunk

egy távolságot (s).

iv) Legyen q2 az a pont, mely q1-től a θ irányban van s távolságra.

v) Ha az egyik pont akadályban van, és a másik szabad területen, akkor megtartjuk

a szabad területen lévő mintát. Ha mindkettő akadályban, vagy mindkettő szabadon van,

akkor elvetjük mindkettőt.

f) 3-Gauss-minta (ld. 23., 24. és 25. ábra):

i) Az a), b), c), vagy d) módszerek valamelyike szerint választunk egy pontot (q1),

ii) egyenletes eloszlás szerint választunk két irányt (θ1 és θ2),

iii) normális eloszlás szerint véletlenszerűen választunk két távolságot (s1 és s2).

iv) Legyen q2 az a pont, mely q1-től a θ1 irányban van s1 távolságra és q3 az a pont,

mely q1-től a θ2 irányban van s2 távolságra.

v) Ha a három pontból kettő két különböző akadályban van, a harmadik pedig szabad

területen, akkor megtartjuk a szabad területen lévő mintát.

Ez tehát az akadályok közötti átjárókat is keresi a körvonalazás mellett.

g) Akadály-minta (ld. 26. ábra): Az a), b), c), vagy d) módszerek valamelyike szerint

választunk egy konfigurációt. Ütközéstesztet végzünk rajta. Ha Qfree-ben van, megtartjuk.

Ha akadályban van, akkor választunk véletlenszerűen egy irányt (d), és ebben az irányban

tologatjuk (egyre növekvő lépésekkel), minden eltolás után ismét ütközéstesztet végzünk, és

amint szabad területre értünk megtartjuk az így kapott mintát. Ha kitoltuk a konfigurációs

térből, akkor elvetjük a mintát.

h)Drasztikus akadály-minta (ld. 27. ábra): az előző algoritmus azzal a különbséggel,

hogy csak akkor tart meg egy mintát, ha az eredetileg akadályban volt. A szabadnak

született mintákat elveti.

Természetesen érdemes a mintavételezési módszereket vegyesen használni. Amint lát-

szik a 18. és a 20. ábrákon, 60 darab fölvett Halton vagy Cella-alapú pont bőven elég

ahhoz, hogy le legyen fedve a konfigurációs tér nagy része. Vannak azonban olyan helyek,

úgynevezett "szűk átjárók" (például az (500, 300) pont körül látható háromszög, vagy az

(550, 450)-nél található szűk folyosó), amikbe kevés minta jutott, és nem vezet rajtuk ke-

resztül a hálózatnak éle, pedig lehetőség lenne ott átjárásra. Ez azért áll elő, mert az a), b),

c), d) algoritmusok által egy adott területen megvizsgált pontok várható száma arányos a

vizsgált terület/térfogat méretével. Látszik viszont az is, hogy az akadályokat figyelembe

27



vevő minták pontosan ezeken a részeken szeretnek pontokat fölvenni. Érdemes tehát elő-

ször aránylag kevés mintát keresni az első négy algoritmus valamelyikével, majd javítani a

szűk átjárók helyzetén a második négy valamelyikével.

2. Pont-párosítás

a) Legközelebbi-k (ld. 28. ábra): minden pontot megpróbálunk összekötni a k darab

legközelebbi szomszédjával. (Ha nem járunk sikerrel sem próbálkozunk a k+1-edik legköze-

lebbihez kötni.) Ha egy pont már rendelkezik m darab szomszéddal, akkor már csak k−m
szomszédot keresünk neki, de semmi nem tiltja, hogy egy pontot egy olyanhoz kössünk,

aminek már van k vagy több szomszédja.

b) Összefüggésre törekvő algoritmus (ld. 29. ábra): amint a 28. ábrán látjuk, a

legközelebbi-k algoritmus hajlamos független komponenseket létrehozni egymáshoz közel

eső pontokból. Érdemes tehát olyan módszert alkalmazni, mely minden pontot megpróbál

összekötni egy másik komponens legközelebbi pontjával.

c) Vegyes algoritmus (ld. 30. és 31. ábra): amint a a 29. ábrán látszik, a túl vehemens

komponens-összekötésre törekvés sem szerencsés, a b) algoritmus nagy kerülő-utakat hoz

létre egymáshoz közeli konfigurációk között. Ezért vegyíthetjük is az a) és b) módszereket: a

vegyes algoritmus minden ponthoz megpróbálja hozzákötni minden komponensnek a hozzá

legközelebb eső k pontját; beleértve a saját komponensét is, pontosan azért, hogy a közeli

pontokhoz el tudjunk jutni rövid úton.

Mindhárom esetben választhatunk egy távolság-korlátot, melynél nagyobb távolságra

lévő pontokat nem próbálunk meg összekötni. Azért logikus ilyen határt szabni, mert az

egymástól távol eső konfigurációk között kisebb eséllyel létezik szabad útvonal, és túl nagy

lenne a lokális tervezők időigénye, fölöslegesen.

d) Láthatóság alapú algoritmus (ld. 32. ábra): igazából egyszerre mintavételezési

és párosító módszer. Bármely fönt említett ötlet alapján vehet sorra mintákat.

Ha a minta akadályban van, elvetjük. Ha Qfree-ben van, 3 eset lehetséges:

i) A pont nem látható egyik már meglévő komponensből sem (vagyis nem köthetők

össze egyenes szakasszal ütközésmentesen). Ekkor megtartjuk a pontot.

ii) A pontot egyetlen komponens látja. Ekkor elvetjük a mintát.

iii) Van legalább két olyan pont, ami látja a mintát, és ezek a pontok különböző kom-

ponensekben találhatóak. Ekkor megtartjuk a konfigurációt, és összekötjük azokkal a kom-

ponensekkel, amelyekkel tudjuk.

Erről az algoritmusról, gyakorlati alkalmazására tett kísérletekről, és a többi algorit-

mussal való összehasonlításáról lehet olvasni [6]-ban.

A különféle mintavételezési és párosítási módszerek összehasonlításával [4], míg a Gauss-

minták elméletével [5] foglalkozik.

3. Lokális tervezők és 4. szakaszmenti ütközéstesztek
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Lokális tervezők alatt olyan algoritmusokat értünk, melyek egymáshoz közel eső pon-

tok között jelölnek ki, minél egyszerűbb, ütközésmentes útvonalat; ellentétben a globális

tervezőkkel, melyek a qinit és qfinal közötti útvonalak megépítésére adnak algoritmust.

Tehát a lokális tervezők a globális tervezők alfolyamatai. Például a 3. fejezet potenciál-

algoritmusai és a PRM globális tervezők, a pont-párosítás során kiválasztott pontpárok

összekötését pedig lokális tervezők végzik, akárcsak a 3. lépésben a különálló komponensek

összekapcsolását, és a 4. lépésben a qinit és a qfinal rácsatlakoztatását a hálózatra.

Bár próbálkozhatnánk bonyolultabb görbékkel is összekapcsolni a mintákat, ezúttal

beérjük az egyenes szakasszal (illetve a 6. pontban fogok mutatni egy bonyolultabb lokális

tervezőt, és [7] is ismertet néhány lokális tervezőt). A két legegyszerűbb módszer annak

tesztelésére, hogy az összekötő szakasz Qfree-ben van e: az egyirányú, és a bináris.

Egyirányú ütközésteszt: apró, konstans lépésközönként végez teszteket a két pont

között, az egyik pontból haladva a másik irányába. Ha nem talált ütközést az adott pont-

ban, akkor továbblép a következőbe. Ha ütközést talált, akkor leáll az algoritmus azzal a

válasszal, hogy a szakasz nem ütközésmentes.

Bináris ütközésteszt: először a szakasz felezőpontjánál végez ütközéstesztet, majd ha

ez a teszt nem jelez akadályt, akkor tesztel a negyedelő-, majd a nyolcadolópontokon, stb.,

egészen addig, amíg ütközést talál, vagy a kapott alszakaszok hossza egy adott korlát alá

le nem csökken.

5. Metrikák

Amikor két konfiguráció távolságát szeretném megállapítani, akkor szükségem van va-

lamiféle metrikára, amely alapján ezt teszem.

Meghatározhatom a metrikát a konfigurációs tér alapján. Ha csak eltoló, vagy csak

forgató ízületekből áll a robotom, akkor egyszerű a helyzet: bármely ízület egységnyi el-

mozdítását ugyanakkora távolságnak értelmezem. Akkor merül föl kérdés, ha eltolásra és

forgatásra is van lehetőségünk: mekkora forgatás felel meg ugyanakkora távolságnak, mint

egy eltoló ízület egységnyi elmozdulása? Erre sajnos általános szabályt nehéz mondani, de

vehetjük például a teljes, 2π radián elforgatást ugyanakkora távolságnak, mint a legna-

gyobb eltoló-spektrum hossza. Ezáltal a különféle ízületek elmozdítása nagyjából egyenlő

súllyal fog latba esni. Tehát az alábbi, úgymond konfigurációs térbeli metrikákat a konfi-

gurációs tér így kapott, arányosított verziójában értem.

Az ábrák készítése során a konfigurációs tér-beli Euklideszi távolságot, vagyis a 2-es

normát használtam:

‖q′ − q‖(Q;2) =
[ n∑
i=1

(q′i − qi)2
] 1

2

de használhatjuk a Manhattan távolságot (1-es norma) is:

‖q′ − q‖(Q;1) =
n∑
i=1

|q′i − qi|

A munkatér alapján is definiálhatunk metrikát, például vehetjük metrikaként azt, hogy

milyen messzire került a robot tömegközéppontja, de vehetjük a robot befoglaló-téglatestét
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is a q és a q′ konfigurációban, és megállapíthatjuk a legnagyobbat azokból a munkatér-beli

Euklideszi távolságokból, amik a téglatest csúcsainak e két állapota között mérhető.

(További, robotikában gyakran használt metrikákat ismertet és hasonlít össze [7].)

6. A hálózat egybefüggővé tétele

Fontos, hogy a mintavétel és a pontpárosítás lezárultával egybefüggővé tegyük a háló-

zatot. Kellő számú minta mellett, ha a párosító algoritmus törekszik valamilyen módon az

összefüggés-teremtésre, akkor általában összefüggő hálózatot kapunk. Ha esetleg mégsem,

akkor is érdemes először megpróbálkozni a kis méretű komponensek pontjait egy egyenes

szakasszal rákötni a nagyobbakra, és ha így nem járunk sikerrel, akkor kénytelenek vagyunk

egy bonyolultabb lokális tervezőhöz folyamodni. A 33. ábrán látható algoritmus például

"csigavonal-szerűen" vesz föl segédpontokat a két pontot összekötő szakasz körül, és próbál

kapcsolatokat létesíteni a 2 összekötendő pont és a segédpontok által alkotott rendszerben.

Miután létrejött az egybefüggő hálózat, egy lokális tervező segítségével rácsatlakozta-

tom a qinit és qfinal pontokat.

7. Útvonalkeresés qinit-ből qfinal-ba

Ha megépült a hálózatunk, qinit-ből qfinal-ba bármilyen gráf-bejáró algoritmussal ke-

reshetünk útvonalat, például szélességi vagy mélységi bejárással.

8. Útvonal utólagos egyszerűsítése Ha találtunk egy útvonalat qinit-ből qfinal-ba,

akkor ezen érdemes megpróbálni egyszerűsíteni, például az alábbi algoritmussal. Jelölje az

útvonal pontjait [qinit, q1, q2, . . . , qfinal]. Kössük össze qinit-et az útvonalnak azzal a leg-

utolsó pontjával, amivel ütközésmentesen össze tudom kötni egy egyenes szakasszal, ezáltal

"levágva" az utat. Jelölje ezt a pontot qk. Amíg qfinal-ig el nem jutunk, ismételjük azt a

lépést, hogy tekintsük a [qk, qk+1, . . . , qfinal] útvonalat és keresünk rajta minél messzebbre

vezető levágást. (Lásd 34.ábra.)

Így tehát kijelöltünk a PRM használatával egy ütközésmentes útvonalat qinit-ből qfinal-

ba.

5. Pályagörbék készítése

Ha lefuttatjuk a 3. fejezet potenciál-mezős, vagy a 4. fejezet PRM módszerét, akkor

amit kézhez kapunk, az egy ütközésmentes útvonal, mely a [qinit, q1, q2, . . . , qfinal] lépés-

sorozatból, továbbá az ezeket összekötő szakaszokból áll. Ahhoz, hogy a robot mozgása

pontosan definiálva legyen, meg kell határoznunk egy q : [t0; tf ] 7→ Q pályagörbét (traj-

ectory), ahol q(t0) = qinit, q(tf ) = qfinal, és tf − t0 idő telik el azalatt, hogy a robot a

kezdő pozícióból eljut a végpozícióba; vagyis meg kell határoznunk, hogy az útvonal me-

lyik pontját melyik időpontban éri el a robot, mégpedig ízületenként definiálunk egy-egy
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idő-pozíció függvényt. Persze végtelen számú olyan pályagörbe van, mely teljesíti a megha-

tározott lépéssorozatot, de egyértelművé válhat a pályagörbe formája, ha egyéb feltételeket

is szabunk. A sebesség (vagyis a pozíció első deriváltja) például folytonos, és elvárhatjuk

a gyorsulás (vagyis a pozíció második deriváltjának) folytonosságát is, meghatározhatunk

felső korlátot a sebességnek, vagy azt, hogy mennyi idő alatt tegye meg a robot valamely

két pont között az utat.

5.1. Polinom-alapú pályagörbe

Nézzük azt az esetet, amikor a kijelölt pontsorozat minden elemére adva van az elérés

időpontja (t0, t1, t2, . . . , tf ), továbbá minden ízület sebessége. Most jelölje v0, v1, v2, . . . , vf
egy adott ízület esetében ezeket a sebességeket, és q0, q1, q2, . . . , qf a pozíciókat (idáig qi
jelölte a q vektor i-edik koordinátáját, mostantól qi egy kiválasztott j-edik ízület pozí-

cióját jelöli az i-edik lépésben, tehát a korábbi jelöléssel ez lenne qij). Tehát ha minden

(qi; qi+1) pontpár között meg akarjuk határozni az idő-pozíció függvényt, akkor minden

görbére 4 megkötés van: a kezdeti és végső pozíció (qi és qi+1), illetve sebesség (vi és vi+1).

Mivel 4 megkötés van, ezért olyan görbe-típust választunk, amely 4 független változóval

rendelkezik. Például kereshetjük minden ízület számára az i-edik és i+1-edik pont közötti

pozíciófüggvényt az alábbi, polinomiális formában:

q(t) = a0 + a1(t− ti) + a2(t− ti)2 + a3(t− ti)3

Ekkor a sebesség:

q̇(t) = a1 + 2a2(t− ti) + 3a3(t− ti)2

Nyilvánvaló, hogy

a0 = qi, mert qi = q(ti) = a0 + a1(ti − ti) + a2(ti − ti)2 + a3(ti − ti)3

és

a1 = vi, mert vi = q̇(ti) = a1 + 2a2(ti − ti) + 3a3(ti − ti)2

Két ismeretlenem maradt, az a2 és az a3, viszont két feltételem is maradt, az első jelenti

azt, hogy a robot eljut a qi+1 pontba, a másik pedig, hogy ott az ízület sebessége vi+1 lesz:

q(ti+1) = qi+1

q̇(ti+1) = vi+1

Tehát az alábbi egyenletrendszert kell megoldanunk:

qi+1 = qi + vi(ti+1 − ti) + a2(ti+1 − ti)2 + a3(ti+1 − ti)3

vi+1 = vi + 2a2(ti+1 − ti) + 3a3(ti+1 − ti)2

mely alapján

a2 =
3(qi+1 − qi)− (2vi + vi+1)(ti+1 − ti)

(ti+1 − ti)2

és

a3 =
2(qi − qi+1) + (vi + vi+1)(ti+1 − ti)

(ti+1 − ti)3

A 35c.ábrán látható, hogy ekkor nem lesz folytonos a gyorsulás. Ha ezt ki szeretnénk

küszöbölni, akkor 5-ödfokú polinomot kell illesztenünk a konfigurációk közé, hiszen 6 felté-
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telünk van (pozíció, sebesség és gyorsulás, mindegyikre kezdeti és végső). Tehát a pozíció-

függvény ti és ti+1 között

q(t) = a0 + a1(t− ti) + a2(t− ti)2 + a3(t− ti)3 + a4(t− ti)4 + a5(t− ti)5

a sebesség:

q̇(t) = a1 + 2a2(t− ti) + 3a3(t− ti)2 + 4a4(t− ti)3 + 5a5(t− ti)4

a gyorsulás:

q̈(t) = 2a2 + 6a3(t− ti) + 12a4(t− ti)2 + 20a5(t− ti)3

Ezek alapján ismét

a0 = qi és a1 = vi továbbá a2 =
αi
2

Maradt három ismeretlen (a3, a4, a5) és három egyenlet:

q(ti+1) = qi+1

q̇(ti+1) = vi+1

q̈(ti+1) = αi+1

mely alapján

a3 = 10
qi+1 − qi

(ti+1 − ti)3
− 4

vi+1

(ti+1 − ti)2
− 6

vi
(ti+1 − ti)2

+
1

2

αi+1

ti+1 − ti
− 3

2

αi
ti+1 − ti

a4 = −15
qi+1 − qi

(ti+1 − ti)4
+ 7

vi+1

(ti+1 − ti)3
+ 8

vi
(ti+1 − ti)3

− αi+1

(ti+1 − ti)2
+

3

2

αi
(ti+1 − ti)2

a5 = 6
qi+1 − qi

(ti+1 − ti)5
− 3

(vi+1 + vi)

(ti+1 − ti)4
+

αi+1 − αi
2(ti+1 − ti)3

A 37.ábrán látszik, hogy ezesetben már a gyorsulás-függvény is folytonos lesz.

Amennyiben a pontsorozat elemeit nem 0 sebességgel és nem 0 gyorsulással éri el a

robot, akkor nem egyenes úton fog haladni egyik pontból a másikba a konfigurációs térben,

mert az adott sebesség-vektor irányába fog indulni a kijelölt pontokban, és egyrészt a

sebességvektor nem feltétlenül mutat a következő pontba, másrészt a robotnak rá kell

kanyarodnia a következő pontban megadott sebességvektorra, harmadrészt ha jó irányba

is indul el, a nem-0 gyorsulás kitérítheti ebből. Tehát ha ragaszkodunk ahhoz, hogy a már

kijelölt egyenes szakaszok mentén haladjon a robot, akkor kénytelenek vagyunk visszavenni

0-ra a sebességet és a gyorsulást a kijelölt lépéssorozat minden pontjában.

Nem praktikus ugyanakkor folyton lelassítani a robotot, mert a gyorsítás és a lassí-

tás is energiát emészt föl, így inkább az energia-hatékonyságot szem előtt tartva szokták

meghatározni a pontok elérési időpontját, sebességét és gyorsulását.

Ha tehát nem akarjuk folyton lelassítani a robotot, akkor a pályagörbék elkészítése után

is ütközésteszteket kell végeznünk a kijelölt görbék mentén, és ha ütközést találunk, akkor

csökkentsük a sebességet, illetve a gyorsulást, ezáltal tartva az eredetileg kijelölt egyenes

szakaszhoz, mely biztosan ütközésmentes.

5.2. Trapéz-görbék

A trapéz-görbékkel leírt mozgások parabolikus gyorsítással kezdődnek, és parabolikus

lassítással zárulnak, és a kettő között egy lineáris rész található, ahol az ízület egy konstans,
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V sebességgel mozog. A sebesség grafikonjának alakja miatt nevezik őket trapéz-görbéknek

(ld. 39b. ábra).

Itt tehát a t0, t1, t2, . . . , tf időpontokon kívül adott minden ízületre, és minden qi, qi+1

pontpárra egy V sebesség, amire a két pont között fölgyorsítjuk az ízületet.

Minden pontban 0-ra lassítjuk az ízületeket: q̇(ti) = q̇(ti+1) = 0. Jelölje ti + tb illetve

ti+1 − tb azt az időpontot, ahol a lineáris szakasz kezdődik, illetve végződik.

A [ti; ti + tb] időintervallumon q(t) = a0 + a1(t− ti) + a2(t− ti)2

a sebesség: q̇(t) = a1 + 2a2(t− ti)
a gyorsulás: q̈(t) = α = 2a2

Tehát q(ti) = qi = a0

és a q̇(ti) = 0 megkötés alapján a1 = 0;

továbbá a2 =
α

2
és a2 =

V

2tb
is igaz,

ugyanis ti+ tb-ben éri el az ízület a V sebességet, tehát V = q̇(ti+ tb) = 2a2tb, melyből

következik az iménti állítás.

Tehát a ti és tb közötti görbe egyenlete:

q(t) = qi +
V

2tb
(t− ti)2 = qi +

α

2
(t− ti)2

A görbe ti + tb és ti+1 − tb között lineáris, V meredekségű, tehát

q(t) = a0 + a1(t− ti) = a0 + V (t− ti)
alakú. Az a0 érték kiszámolásához vegyük figyelembe, hogy a függvény ti és ti+1 közötti

része középpontosan szimmetrikus, és a
ti+1 + ti

2
helyen a görbe lineáris, tehát

q

(
ti+1 + ti

2

)
=
qi + qi+1

2
= a0 + V

ti+1 − ti
2

melyből következik a0 értéke: a0 =
qi + qi+1 − V (ti+1 − ti)

2

Tehát a ti+tb és ti+1−tb közötti időszakaszon q(t) =
qi + qi+1 − V (ti+1 − ti)

2
+V (t−ti)

A görbe harmadik, ti+1 − tb és ti+1 közötti része a szimmetriából következően a

q(t) = qi+1 −
α

2
(ti+1 − t)2 alakot veszi föl. A három intervallum pályagörbéi tehát így

néznek ki:

q(t) =



qi +
α

2
(t− ti)2 ha ti ≤ t ≤ ti + tb

qi+1 + qi − V (ti+1 − ti)
2

+ V (t− ti) ha ti + tb ≤ t ≤ ti+1 − tb

qi+1 −
α

2
(ti+1 − t)2 ha ti+1 − tb ≤ t ≤ ti+1

Mivel az adott [ti; ti+1] időintervallumon előre csak V , qi és qi+1 vannak megadva, így

a tb időtartamot nekünk kell kiszámolni. ti+ tb-ről azt tudjuk, hogy ez az az időpont, ahol

egyenlő értéket vesz föl a parabola és a görbe lineáris része, tehát

qi +
V

2tb
t2b =

qi + qi+1 − V (ti+1 − ti)
2

+ V tb

mely tb-re rendezve:
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tb =
qi − qi+1 + V (ti+1 − ti)

V

Természetesen V értéke nem lehet akármekkora. Ha túl kicsi értéket vesz föl, nem jutunk

el ti+1 − ti idő alatt qi-ből qi+1-be. Ha túl nagy értéket vesz föl, nem tudjuk
ti+1 − ti

2
idő

alatt fölgyorsítani a kívánt sebességre. V -re tehát fennállnak korlátok, melyek a

0 ≤ tb ≤
ti+1 − ti

2
egyenlőtlenségből és tb imént megkapott képletéből következnek:

0 ≤ qi − qi+1 + V (ti+1 − ti)
V

⇒ qi+1 − qi
ti+1 − ti

≤ V
és

qi − qi+1 + V (ti+1 − ti)
V

≤ ti+1 − ti
2

⇒ V ≤ 2(qi+1 − qi)
ti+1 − ti

Vagyis egyetlen egyenlőtlenségként írva:
qi+1 − qi
ti+1 − ti

≤ V ≤ 2(qi+1 − qi)
ti+1 − ti

Tehát csak akkor készíthető trapéz típusú pályagörbe, ha a megadott V teljesíti ezt a

feltételt.

Bár a sebesség a kijelölt pontsorozat minden pontjában lecsökken 0-ra, a trapéz-görbék

esetében sem biztos, hogy a robot egyenes szakaszon fog haladni. Ha egyenesen szeretnénk

vezetni a robotot, akkor a megadott V értékekből álló vektornak pontosan a következő

pont irányába kell mutatnia.

6. Összefoglalás

E szakdolgozatban, a robotika alapfogalmainak rövid bevezetése (2.fejezet) után, ismer-

tettem néhány matematikai módszert, melyeket ütközésmentes útvonaltervezések céljából

használnak a robotikában. A 3. fejezetben potenciálmezőket és a gradiensmódszert, a 4.

fejezetben véletlenszerű úthálózat-generáló módszereket (PRM) alkalmaztam az útvonalak

kijelölésére, majd az 5. fejezetben két egyszerű módját mutattam annak, hogy hogyan lehet

pontosan definiálni az idő függvényében és a korábban kijelölt útvonalak alapján a robot

mozgását, vagyis hogyan lehet meghatározni a pontok pályagörbéjét.

Természetesen ez csupán egy apró ízelítő a robotika szerteágazó világából, így jónéhány

eldolgozatlan kérdésköre maradt a dolgozatomnak. Többek között nem részleteztem, hogy

hogyan érzékeli egy robotkar, hogy milyen messze van egy kontrollpont a legközelebbi aka-

dálytól, nem foglalkoztam zárt láncú robotokkal, és a kéz fogalmát is csupán heurisztikusan

vezettem be.

Arról, hogy hogyan lehet az algoritmusok szabadon megválasztható paramétereit oko-

san megválasztani csupán minimális mennyiségű ötletet hintettem el, részletes algoritmu-

sokat nem adtam. Azt sem elemeztem, hogy ezt hogyan befolyásolják a munka-térről való

előzetes ismereteink. Ilyen paraméterek voltak például a potenciálmezők taszító- illetve

vonzó-erejét szabályozó ζ és η paraméterek, továbbá ρ0, vagyis a taszítás ható-sugara és

a taszító-kontrollpontok száma; a gradiens-módszer témájában a termináló ε, a különféle
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(kezdő-)lépéshosszak (s), a fokozatos lépéshossz csökkentő algoritmusok csökkentőfaktorai

(β) és korlátozó egyeneseinek meredeksége (σ); illetve hogy az RPP hány közeli kísérlet

után indul el (s darab ε-nál közelebbi lépés).

PRM során például szabadon választhattuk a minták számát, a Halton-pontokat ge-

neráló relatív prímeket, a Gauss-minták várható értékét és szórásait, az akadály-minták

lépéstávolságát, a pont-párosítások kísérlet-számát és távolság-korlátját, illetve az ütkö-

zéstesztek finomságát.

A láthatóság alapú PRM esetében nem tértem ki arra, hogy hogyan szerkeszthető meg

egy pont által belátott terület. Ha ugyanis már az egész konfigurációs tér "figyelve" van,

akkor fölösleges folytatni az algoritmust.

Nem tértem ki egyéb népszerű útvonal-tervező módszerekre sem, mint például az RRT

(rapidly exploring random tree; gyorsan terjeszkedő véletlenszerű fa), vagy azA∗-algoritmus.

Természetesen nem került szóba a robotika sok-sok mechanikai, fizikai és egyéb nem-

matematikai szegmense sem.
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7. Ábrák

(a) Úgynevezett Scara-robot, mely két for-
gató ízülettel és egy függőlegesen mozgat-
ható eltoló ízülettel rendelkezik (az ábra a
directindustry.com weboldalról származik)

(b) Úgynevezett Cartesi robot, mely ízüle-
tei eltolást tesznek lehetővé a koordináta-
rendszer egy-egy tengelye mentén (az ábra a
machinedesign.com weboldalról származik)

1. ábra. Példák robotkarokra

2. ábra. Koordináta-rendszerek meghatározása a Denavit-Hartenberg konvenció segítségé-

vel (az ábra a [2] könyv alapján készült)
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3. ábra. Háromszög alakú tárgy eltolása akadály körül

(a) A munkatér

(b) A konfigurációs tér

4. ábra. Két forgató-ízületű robot és akadály a munkatérben, illetve a konfigurációs térben
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5. ábra. Példa több mint n darab taszító-kontrollpont szükségességére

6. ábra. A munkatér-beli erők (F és −F) munkatér-beli és konfigurációs térben történő

összegzése közötti különbség szemléltetése

7. ábra. Az f(x, y) =
x2

25
+ y2 függvény példa a lassan konvergáló gradiens-módszerre (a

négyzetrács 50 egységenként van berajzolva)
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8. ábra. Gradiens módszer 2-féle konstans lépéshosszal

9. ábra. Példa nem-konvergáló folyamatos lépéshossz csökkentésre

10. ábra. Az Armijo-szabály működése
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11. ábra. A 3.7. egyenlőtlenség ábrázolása

12. ábra. Armijo-szabállyal alkalmazott gradiens-módszer első 3 lépése a 3.3 függvényen
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13. ábra. Armijo-szabállyal alkalmazott gradiens-módszer 4. lépése a 3.3 függvényen

14. ábra. A Goldstein-szabály működése
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15. ábra. A Wolfe-szabály működése

16. ábra. Az erős Wolfe-szabály működése
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17. ábra. Példa olyan esetre, amikor a gradiens-módszer megreked egy lokális minimumban,

ami nem a qfinal

18. ábra. Mintavételezés Halton-pontokkal, pont-párosítás vegyes algoritmussal, k=4
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19. ábra. Mintavételezés Kocka-háló algoritmussal

20. ábra. Cella-alapú minta
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21. ábra. 2-Gauss-minta, µ = 50, σ = 20, 40 pontpárból 8 pontot fogadtunk el (mégpedig

az 1,2,4,6,10,17,28,29 sorszámúakat)
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22. ábra. 2-Gauss-minta, µ = 50, σ = 20, 2000 pontpárból 327 pontot fogadtunk el

23. ábra. 3-Gauss-minta, µ = 100, σ = 40, 10000 ponthármasból 170 pontot fogadtunk el
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24. ábra. 3-Gauss-minta, µ = 70, σ = 40, 15000 ponthármasból 166 pontot fogadtunk el

25. ábra. 3-Gauss-minta, µ = 50, σ = 20, 15000 ponthármasból 54 pontot fogadtunk el
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26. ábra. Akadály-minta 40 kísérlettel
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27. ábra. Drasztikus akadály-minta, 52 pontot fogadtunk el a 2000 kísérletből
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28. ábra. Cella-alapon választott minták összekötése "legközelebbi-3" módszerrel

29. ábra. Cella-alapon választott minták összekötése a komponensek összekötésére töreked-

ve, a távolság-korlát 200
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30. ábra. Cella-alapon választott minták összekötése minden komponens 3 legközelebbi

pontjával, a távolság-korlát 200

31. ábra. Cella-alapon választott minták összekötése minden komponens 4 legközelebbi

pontjával, a távolság-korlát 200
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32. ábra. Láthatóság alapú algoritmus

33. ábra. Alternatíva a lokális tervezőre, mely "csigavonal-szerűen" járja körbe a q1 és q2
konfigurációkat, hogy összeköttetést teremtsen közöttük.
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34. ábra. A kijelölt útvonal (folytonos vonal) utólagos egyszerűsítése (szaggatott vonal)

(a) pozíció-függvény (b) sebesség-függvény

(c) gyorsulás-függvény (d) konfigurációs tér

35. ábra. A (10,70), (40,45), (30,80) és (0,40) pontokon végighaladó ötödfokú pályagörbék,

ha minden pontban 0-ra csökkentjük a sebességet és a gyorsulást.
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(a) pozíció-függvény (b) sebesség-függvény

(c) gyorsulás-függvény (d) konfigurációs tér

36. ábra. A (10,70), (40,45), (30,80) és (0,40) pontokon végighaladó ötödfokú pályagörbék,

ha a pontokban elért sebesség-vektorok: (0,0), (5,12) (-4,7) (0,0)

(a) pozíció-függvény (b) sebesség-függvény

(c) gyorsulás-függvény (d) konfigurációs tér

37. ábra. A (10,70), (40,45), (30,80) és (0,40) pontokon végighaladó ötödfokú pályagörbék,

ha minden pontban 0-ra csökkentjük a sebességet és a gyorsulást.

54



(a) pozíció-függvény (b) sebesség-függvény

(c) gyorsulás-függvény (d) konfigurációs tér

38. ábra. A (10,70), (40,45), (30,80) és (0,40) pontokon végighaladó ötödfokú pályagör-

bék, ha a pontokban elért sebesség-vektorok: (0,0), (2,16) (-4,10) (-12,-4) és a gyorsulás-

vektorok: (0,0) (-30,20) (50,60) (0,0)

(a) pozíció-függvény
(b) sebesség-függvény

(c) gyorsulás-függvény (d) konfigurációs tér

39. ábra. A (10,70), (40,45), (30,80) és (0,40) pontokon végighaladó trapéz-görbék.
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