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1. Bevezetés

A robotok egyre nagyobb szerepet kapnak manapság a gyártás, a kutatás, az orvos-
tudomány és a művészetek terén is. Robotot olyan helyen alkalmazunk, ahol embert
nem lenne célszerű biztonsága, precizitása, vagy megközelíthetetlensége miatt. Ro-
botokat használunk az iparban olyan feladatokra, melyeket gyorsan és precízen kell
végrehajtani, robot használunk az űr távoli szegleteiben, hogy eljusson oda ahová
ember még nem merészkedett. De robotokat használunk gyógyításra is, műtétek-
nél precíziós vágásokra, oltóanyag sokszorosításra. Ezek a gépek a művészetekben
ábrázol robotokkal ellentétben nem önállóan vezérlik magukat, hanem emberi utasí-
tásra hajtanak végre kisebb vagy nagyobb szubrutinokat. Az űrben járó szondákat
a földről irányítják, de a jelkésés miatt, ami már a Föld - Hold távolságon is több
mint 2 másodperc, az utasításoknak önállóan kell végbe menniük. Egy gyárban a
robottól nem várjuk el, hogy önállóan felismerje a feladatát, de a programozásakor
célszerű lenne, nem nyersen meghatározni, hogy melyik csukló mekkora elmozdulást
produkáljon, hanem megmondani a cél koordinátát és a többit a robotra bízni, erre
leginkább a biztonság miatt van szükség, nem szeretnénk, ha a robot a munkada-
rabnak ütközne, vagy rosszabb esetben eltalálna például egy a munkaterébe lépett
embert, ezt nem szertnénk arra bízni, hogy a programozó minden egyes lépésnél
ellenőrzi a helyzetet, jobb lenne, ha a robot önállóan kikerülné az őt akadályozó
embert, vagy legalább megállna és megvárná amíg elmozdul.

Dolgozatomban a robotkarok geometriai jellemzését, vezérlésének alapjait, az
akadályokkal teletűzdelt térben útvonalak keresését, valamint ezen feladatok haté-
kony elvégzéséhez szükséges matematikai alapokat tekintem át.

1.1. Alapok

A robot karja egy nagyobb robot kis részét míg a robotkar egy önálló gépet jelöl. A
robotkar értelmezésénél a pontos definíció nehézkes volta miatt a szemléletre hagyat-
kozom, a robot karja mozgatható csuklókból és ezeket összekötő merev részekből áll.
[1] [4]

1. Definíció (Szegmens). A robotkar merev részét szegmensnek, vagy linknek ne-
vezzük.
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2. Definíció (Csukló). A robotkar mozgatható része, ezek válassztják el egymástól
a szegmenseket. Egy csukló lehet forgató (Rotációs, továbbiakban R) vagy eltoló
(Prizmatikus, továbbiakban P).

3. Definíció (Kéz). Az utolsó csukló, amelyhez a szerszámcsonk kapcsolódik, a-
mellyel a robot a tényleges munkát végzi.

4. Definíció (Munkatér). Azok a síkbeli vagy térbeli pontok halmaza, ahova a robot
keze eljuttatható.

5. Definíció (Hatás tengely). Prizmatikus csukló estén az eltolás irányába mutató
tengelyt, a "fizikai tengelyt" nevezzük hatástengelynek, míg rotációs csukló esetében
az elfordulás tengelyét. Ez prizmatikus csuklóra nem egyértelmű, mivel a tengely
bármilyen az eltolás vektorával párhuzamos tengely lehet.

A rotációs és prizmatikus csuklókból bármilyen csukló felépíthető egy 0 hosz-
szúságú szegmens közbeiktatásával. Például az emberi kéz csuklója helyettesíthető
két vagy három R típusú csuklóval, attól függően, hogy az orsózást a csuklóban, vagy
a könyékben akarjuk megvalósítani. Egy robotkar lehet nyílt vagy zárt. Zártnak ne-
vezzük akkor, ha az utolsó csukló a 0. szegmenshez csatlakozik, nyíltnak pedig, ha
nem zárt. A robot testét szokás nulladik szegmenek nevezni, ehhez csatlakozik a nul-
ladik csukló, majd az első szegmens és ehhez az első csukló, egészen az n. szegmensig
melyhez az n+1. csukló, vagyis a robot keze kapcsolódik. A csuklók felsorolása RRP,
RPR jó közelítéssel leírja a kart. Az RRP egy forgó-forgó-teleszkópikus, míg az RPR
egy forgó-teleszkópikus-forgó típusú kart jelöl.

1.2. Problémák

A robotkar kapcsán megoldandó matematikai feladatokat több kategóriába soroljuk,
a dolgozatban leginkább az útkereséssel fogunk foglalkozni, így az ehhez szügséges
direkt kinematikai feladaton kívül a többit csak érintőlegesen tárgyaljuk.

Direkt kinematikai probléma: csukló paraméterek ismertek (elfoldulási szög, el-
tolási hossz), ezen adatok alapján kell meghatározni, hol van a robot keze, a
testéhez képest.
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Inverz kinematikai probléma: adott a robot kezének helyzete, kiszámítandó a
csuklók paraméterei, vagy adott a kéz helyzete és a cél koordinátái, milyen
sorrendben és mennyivel kell változtatni a csuklóparamétereket a kívánt ered-
ményhez, illetve adni egy γ(t) görbét, amely mentén a kéz mozgatható.

Sebesség kinematikai feladat: Ismert a csuklók előjeles lemozdulási sebessége és
a kéz sebesség vektorát akarjuk meghatározni.

Inverz sebesség kinematikai feladat: Adott irányba, adott sebességel szeretnénk
mozdítani a kart, milyen irányba, és milyen sebességel mozogjanak a csuklók.

Útkeresési probléma: Akadályok vannak a munkatérben, amelyeket mozgás köz-
ben a robotkar minden részének el kell kerülnie, valamint elkerülendő a robot-
kar önmagával történő ütközése.

A problémák megoldásához, olyan koordináta rendszereket készítünk, amelyekben
könnyebb lesz számolni.
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2. Denavit-Hartenberg konvenció

6. Definíció (Denavit-Hartenberg konvenció). [1] Olyan ortonormált koordináta
rendszerek létrehozása, amelyek kielégítik a következő feltételeket:

• Minden szegmenshez mereven rögzítsünk egy Descartes-féle koordináta rend-
szert. Az i. szegmenshez tartozó i. koordináta rendszert jelölje (Oi, xi, yi, zi).
Ahol Oi az i. koordináta rendszer origója, az xi, yi, zi irányított koordináta
tengelyek.

• A zi koordináta tengely az i. csukló hatástengelye.

• Az xi koordináta tengelyt úgy válasszuk, hogy merőleges legyen a zi koordiná-
tatengelyre valamint zi−1 koordinátatengelyre, és legyen közös pontjuk, tehát
a normál transzverzálisát kell választanunk, ha létezik. Abban az esetben, ha
nincs normál transzverzális, akkor a zi koordináta tengelyre párhuzamos zi−1
koordinátatengelyre így nincs egyértelmű megoldás, ekkor az xi tengelyt a ro-
botkarhoz alkalmasan válasszuk.

• Az yi koordináta tengelyt pedig válasszuk meg úgy, hogy az xi, zi koordináta
tengelyekkel jobb sodrású rendszert alkosson.

1. Állítás. Létezik Denavit-Hartenberg konvenció szerinti koordináta rendszer min-
den robotkarra.

Bizonyítás. [4] Algoritmust adunk az előállítására: z0 koordinátatengelyt felvesszük
a csukló hatástengelye szerint. O0 origót és x0, y0 koordinátatengely választása
tetszőleges, amíg a z0 koordinátatengellyel jobb sodrású rendszert alkot. Teljes in-
dukcióval tegyük fel, hogy az i-edik csuklóra adott a Denavit-Hartenberg konvenció
szerinti koordináta-rendszer. Ekkor zi+1 koordinátatengelyt felvesszük a csukló ha-
tástengelye szerint, xi+1 tengelyt felvesszük úgy hogy mind zi koordinátatengelyre,
mind zi+1 koordinátatengelyre merőleges legyen és legyen közös pontjuk, ez nem
mindig egyértelmű, de a későbbiekben mutatok rá egy előnyös választást. Az Oi+1

legyen az xi+1, zi+1 koordinátatengelyek metszéspontja, yi+1 koordinátatengelyt pe-
dig vegyük fel úgy, hogy együtt jobb sodrású rendszert alkossanak.
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1. ábra. Az algoritmus eredménye egy RR típusú karra

2. Állítás. Két koordináta rendszer közötti áttérés 4 paramáterrel leírható (di, Θi,
ai, αi) és ai, αi a mozgás során nem változik, mert csak a szegmens geometriai
alakjától függ. Θi csak Rotációs, míg di csak Prizmatikus ízület esetén változik.

Bizonyítás. [4] Hozzuk létre (O′i, x′i, y′i, z′i) átmeneti koordináta rendszert O′i le-
gyen zi koordináta tengely és xi+1 koordináta tengely metszéspontja, x′i koordináta
tengely legyen xi+1 koordináta tengely, z′i koordináta tengely pedig zi koordináta
tengely, valamint y′i koordináta tengelyt válasszuk meg úgy, hogy x′i és z′i koordináta
tengelyekkel jobb sodrású rendszert alkosson.
di legyen az OiO

′
i előjeles távolság a zi koordináta tengely irányítása szerint, Θi

legyen az xi koordináta tengely és az x′i koordináta tengely által bezárt, a zi koordi-
náta tengely irányítása szerinti előjeles szög. Az ai legyen O′iOi+1 előjeles távolság
az xi+1 koordináta tengely irányítása szerint, valamint αi legyen a z′i koordináta ten-
gely és a zi+1 koordináta tengely által bezárt, az xi+1 koordináta tengely irányítása
szerinti előjeles szög.
Ez a négy paraméter elég, mert az OiO

′
i áttérésnél a zi tengely fix és e mentén to-

lunk el, xi az eltolás után egy síkban van x′i-vel és egy előjeles szöggel átvihető bele,
az eltolást di előjeles távolsággal a forgatást Θi előjeles szöggel leírható, hasonlóan
az O′iOi+1 áttérésnél az xi+1 tengely fix és ementén történik az eltolás ai előjeles
távolsággal, így a z′i koordináta tengely a zi+1 koordináta tengelyel egy síkba kerül
és átvihető az αi forgatással. Ezzel két szöggel és két távolsággal leírtuk az áttérést.
Ha az i-edik izület forgató, akkor zi+1 koordináta tengely forog a zi koordináta ten-
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gely körül, de a szögük nem változik, ekkor xi+1 koordináta tengely is forog így O′i
fix, vagyis di, ai, αi fix, és Θi változik.
Ha az i-edik izület eltoló, akkor zi+1 koordináta tengely eltolódik a zi mentén, tehát
Θi, ai, αi fix, és di válltozik.

Ebből látszik, hogy xi+1 tengelyt úgy célszerű felvennünk párhuzamos zi, zi+1

koordináta tengelyek esetén, hogy a di távolság nulla legyen, és ez rotációs csuklókra
mindig megválasztható így, illetve prizmatikus csuklókra úgy, hogy egyik állapotban
nulla legyen. Megjegyzendő, hogy a felirás így sem lesz egyértelmű, mert a tengelyek
irányítása az yi, yi+1 tengelyektől eltekintve önkényes.

3. Koordináták a robotgeometriában

A robotkarok hatékony kezeléséhez szükséges koordináta rendszereket áttekintett-
tük de még a koordinátákat magukat is kicsit át kell értelmeznünk. Minden P pont
(x, y, z) koordinátáihoz rendeljük a (x, y, z, 1) koordinátát. Minden w (w1, w2, w3)

szabadvektorhoz pedig rendeljük a (w1, w2, w3, 0) koordinátákat. Ez egyébként a
projektív terekben használatos homogén koordinátáknak felel meg. Előnye, hogy
egységesen tudjuk kezelni a szabad és helyvektorokat, valamint minden transzfor-
máció leírható lesz egy mátrixszal.

Mivel a szegmensek geometriája nem változik, így végig egybevágósági transzfor-
mációkról beszélhetünk, és minden egybevágósági transzformáció leírható egy mát-
rixszal szorzás és egy vektor hozzáadással. Tehát felírható Ax+v, A ∈ O(3) alakban.
A számítások során 2n transzformációra lesz szügségünk, melyekkel

A0(A1(...(A2n−1(A2nx+ v2n) + v2n−1)...+ v1) + v0

alakban számolhatunk, ahol Ai ∈ SO(3) irányítástartó ortogonális mátrixok. Ezért
az (x, y, z) koordinátákhoz hozzá rendeljük a (x, y, z, 1) homogén koordinátákat.

Az An mátrixhoz és a vn vektorhoz pedig a Bn =

[
An vn

0 0 0 1

]
4x4-es mátrixot

rendeljük, így pontokra:

Bi


x

y

z

1

 =


ai1(x, y, z)T + vi1

ai2(x, y, z)T + vi2

ai3(x, y, z)T + vi3

1

 Ahol aik az Ai mátrix k. sora, a vik pedig a vi vek-
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tor k. koordinátája, mely pontosan Aix+ vi-nek felel meg. Hasonlóképpen a szabad

vektorokra: Bi


w1

w2

w3

0

 =


ai1(w1, w2, w3)

T

ai2(w1, w2, w3)
T

ai3(w1, w2, w3)
T

0

 , ami meg is felel az elvárásainknak, mivel

a szabad vektorok eltolás invariánsak. Így innentől B0B1...Bnx alakban számolunk.

3. Állítás. B−1i létezik, ha A−1i létezik.

Bizonyítás. Elég belátni, hogy ekkor a Bn mátrix determinánsa nem nulla. Mivel
ez egy blokk felső háromszögmátrix, így determinánsa egyenlő a blokkok determi-
nánsainak szorzatával, tehát az An mátrix determinánsával, így ha An determinánsa
nem nulla, akkor Bn determinánsa sem nulla, ez pedig ekvivalens azzal, hogy A−1n
létezik.

4. Direkt kinematikai feladat

4.1. Bevezetés

A kéz helyzete az utolsó szegmens koordináta rendszerében a (xn, yn, zn) helyet fog-
lalja el, ezért bevezetjük az n+1. koordináta rendszert a Denavit-Hartenberg kon-
venciókat tartva, hogy a kéz az n+1. koordináta rendszer origójába kerüljön. A
feladat átfogalmazható úgy, hogy a kéz koordináta rendszerének origójának koor-
dinátáit akarjuk meghatározni a robot koordináta rendszerében tehát a 0. koordi-
náta rendszerben. Ehhez 4-dimenziós homogén koordinátákat használunk. Tehát

a feladat a


0n+1

0n+1

0n+1

1n+1

 vektor


u0

v0

w0

10

 koordinátáinak meghatározása, ahol az indexek a

koordináta rendszert jelölik. Továbbiakban a konstansoknál, ahol egyértelmű nem
használunk indexet. Először vegyük az i+1. koordináta rendszerről az i. koordináta
rendszerre való áttérést. [1][4]
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4.2. Számítás

Írjuk le az Oi+1 → Oi áttérést két részben:

1. Oi+1 → O′i

2. O′i → Oi

Ahol O′i az előző bizonyíásban szereplő köztes koordináta rendszer. Tehát ha a
P pont koordinátái az i+1-dik koordináta rendszerben (ui+1, vi+1, wi+1), határro-

zuk meg az (ui, vi, wi) koordinátákat. Ez homogén koordinátákkal:


ui+1

vi+1

wi+1

1

, illetve

ui

vi

wi

1

 Ehhez mindig létezik egy Mi csak (di ,Θi, ai, αi) változóktól függő mátrix,

melyre Pi=MiPi+1, ahol Pi a P pont i-edik homogén koordináta rendszerben vett
(ui, vi, wi, 1) koordinátáit, míg Pi+1 a P pont i+1-dik homogén koordináta rendszer-
ben (ui+1, vi+1, wi+1, 1) koordinátáit jelöli, mint oszlop vektorokat. Innen áttérünk
az (O′i, x′i, y′i, z′i) köztes koordináta rendszerbe. Ez megtehető egy forgató és egy
eltoló mátrixal:

1 0 0 0

0 cos(αi) −sin(αi) 0

0 sin(αi) cos(αi) 0

0 0 0 1




1 0 0 ai

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1



ui+1

vi+1

zi+1

1

 =


u′i

v′i

z′i

1


Először eltoljuk az xi+1 tengely mentén az Oi+1-et O′i-be, ez az (O′i, x′i, y′i, z′i) köztes
koordináta rendszerben olyan, mintha minden pont az xi+1 mentén, eltolódna ai-vel,
majd αi-vel elfordítjuk z′i-t zi+1-be, ekkor x′i fixen marad, így a forgatás leírható az
x′i körüli forgató mátrixszal. A két mátrix egyesített alakja:

1 0 0 0

0 cos(αi) −sin(αi) 0

0 sin(αi) cos(αi) 0

0 0 0 1




1 0 0 ai

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 =


1 0 0 ai

0 cos(αi) −sin(αi) 0

0 sin(αi) cos(αi) 0

0 0 0 1


Innen áttérünk az i-edik koordináta rendszerbe:

8




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



u′i

v′i

z′i

1

 =


ui

vi

zi

1


Hasonlóan az előbbihez először eltolunk a zi mentén, majd forgatunk körülötte, így
egy zi menti eltoló és egy zi körüli forgató mátrixal leírhatjuk az áttérést. A két
mátrixot ismét egyesítjük:

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

 =


cos(Θi) −sin(Θi) 0 0

sin(Θi) cos(Θi) 0 0

0 0 1 di

0 0 0 1


Így a két koordináta rendszer közti áttérés felírható egy 4x4-es mátrixxal:
cos(Θi) −sin(Θi) 0 0

sin(Θi) cos(Θi) 0 0

0 0 1 di

0 0 0 1




1 0 0 ai

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) aicos(Θi)

sin(Θi) cos(Θi)cos(αi) −cos(Θi)sin(αi) aisin(Θi)

0 sin(αi) cos(αi) di

0 0 0 1


Ezt a mátrixot, vagyis az i+1. koordináta rendszerről az i. koordináta rend-

szerre áttérés mátrixát jelöljük Mi(Θi, αi, ai, di) Így a direkt kinematikai feladat
annyit jelent, hogy az n+1-edik koordináta rendszerről (a kéz koordináta rendszeré-
ről) áttérünk a 0-dik koordináta rendszerre (a robot teste, vagyis a világ koordináta
rendszere)

M0M1 ... Mn−1Mn


un+1

vn+1

zn+1

1

=

u0

v0

z0

1


Az M0M1 ... Mn−1Mn mátrixok 4n paramétert tartalmaznak, de ebből 3n para-

méter fix, mert csak a szegmensek geometriájától függ, így n paraméter változik. Így
a mátrix paraméteresen előre kiszámítható. Ha a robotkéz koordinátái a kéz koor-
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dináta rendszerében


0

0

0

1

 , akkor a munkatérbeli koordináta pontok kiszámításánál,

csak az M0M1 ... Mn−1Mn utolsó oszlopára van szükségünk:
u0

v0

z0

1

 =


Fx(Θ0, α0, a0, d0, ...,Θn, αn, an, dn)

Fy(Θ0, α0, a0, d0, ...,Θn, αn, an, dn)

Fz(Θ0, α0, a0, d0, ...,Θn, αn, an, dn)

1


Ezt az alakot nevezzük függvényes felírásnak.

4.3. Futásidő

A Denavit-Hartenberg konvenciók alkalmazásának oka, hogy úgymond kényelmesen
tudjunk számolni, ez annyit jelent, hogy optimális legyen a felhasznált memória és
processzor idő. A régi futásidő számítási módszer szerint, csak a szorzásokat számol-
juk egy feladat megoldása során, mivel az akkori processzorok architektúrájukból
kifolyólag a szorzást lényegesebben lassabban végezték el, mint az összeadást. A mai
architektúrák már ugyanolyan gyorsan szoroznak, mint összeadnak, így ezt veszem
alapul. Viszont mivel a robot programozási környezetében nem feltétlenül létezik a
szinusz illetve koszinusz, mint előre megírt függvény, így ezek kiszámítási idejét s-el
fogom jelölni.
Először nézzük egy mátrix kiszámítását:
A futás során csak a Θi vagy a di értéke fog változni, így a programba előre bele-
égethetjük a többi értéket, ezzel spórolva az értékes processzor időn, így prizmatikus
csukló esetén a mátrix számítása nem vesz igénybe számítási kapacitást, csak be kell
olvasni a memóriából, ezzel 10 egység memóriát használva fel. Rotációs csukló ese-
tén, kell a szinusz Θi és a koszinusz Θi és el kell végezni 6 szorzást, valamint beolvasni
4 értéket, tehát 6 + 2s egységnyi számítási kapacitás, valamint 4 egység memória
szükséges. Egy áttérés 8 szorzást és 8 összeadást jelent, mert a mátrix alsó sorával
nem kell számolnunk az utolsó oszlopot nem kell szorozni, így az első két sorban
kell 3 szorzás és 3 összeadás, a harmadik sorban viszon mivel az első tag 0 csak két
szorzás és két összeadás szükséges, tehát r darab rotációs és p darab prizmatikus
csukló esetén legfejebb r∗(16+6+2s)+p∗16 egység számítási kapacitást és 4r+10p

memória egységet jelent. Vagyis a műveletigény a csuklók számában lineáris.
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4.4. Konkrét példák:

Nézzünk először egy RR típusú két dimenziós robotkart, ez egy egyszerűsített szá-
mítást tesz lehetővé, és később is fel tudjuk használni.

Ez alapján:

M0=


cos(Θ0) −sin(Θ0)cos(0) sin(Θ0)sin(0) a0cos(Θ0)

sin(Θ0) cos(Θ0)cos(0) −cos(Θ0)sin(0) a0sin(Θ0)

0 sin(0) cos(0) 0

0 0 0 1

=

cos(Θ0) −sin(Θ0) 0 a0cos(Θ0)

sin(Θ0) cos(Θ0) 0 a0sin(Θ0)

0 0 1 0

0 0 0 1



Hasonlóan: M1=


cos(Θ1) −sin(Θ1) 0 a1cos(Θ1)

sin(Θ1) cos(Θ1) 0 a1sin(Θ1)

0 0 1 0

0 0 0 1


Így M0M1=[

cos(Θ0)cos(Θ1) − sin(Θ0)sin(Θ1) −cos(Θ0)sin(Θ1) − sin(Θ0)cos(Θ1) 0 a1cos(Θ1)cos(Θ0) − a1sin(Θ1)sin(Θ0) + a0cos(Θ0)

sin(Θ0)cos(Θ1) + cos(Θ0)sin(Θ1) −sin(Θ0)sin(Θ1) + cos(Θ0)cos(Θ1) 0 a1cos(Θ1)sin(Θ0) + a1sin(Θ1)cos(Θ0) + a0sin(Θ0)

0 0 1 0

0 0 0 1

]

Ennek az RR típusú karnak mozgása két dimenzióra terjed ki, de ha teszünk
elé még egy függőlegesen álló R típusú csukót akkor az egyik leggyakoribb ipari
robotkartípust kapjuk. Példának egy AGILUS KR 10 R900 sixx WP a KUKA
robotics által gyártott ipari hegesztő robotot veszünk. Ennek a robotnak a szegmes
hosszai 400, 455 és 500 milliméteresek.[2]

Így az M0=


cos(Θ0) −sin(Θ0)cos(

π
2
) sin(Θ0)sin(π

2
) 0cos(Θ0)

sin(Θ0) cos(Θ0)cos(
π
2
) −cos(Θ0)sin(π

2
) 0sin(Θ0)

0 sin(π
2
) cos(π

2
) 400

0 0 0 1

=

cos(Θ0) 0 −sin(Θ0) 0

sin(Θ0) 0 cos(Θ0) 0

0 1 0 400

0 0 0 1
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2. ábra. A KUKA által gyártott Agilus [2]

Ezek alapján az M0M1M2 egyesített mátrix (c-vel és s-sel rövidítve a koszinusz
és a szinusz):[

c(Θ0)(c(Θ1)c(Θ2) − s(Θ1)s(Θ2)) c(Θ0)(−c(Θ1)s(Θ2) − s(Θ1)c(Θ2)) s(Θ0) c(Θ0)(500c(Θ2)c(Θ1) − 500s(Θ2)s(Θ1) + 455c(Θ1))

s(Θ0)(c(Θ1)c(Θ2) − s(Θ1)s(Θ2)) s(Θ0)(−c(Θ1)s(Θ2) − s(Θ1)c(Θ2)) −c(Θ0) s(Θ0)(500c(Θ2)c(Θ1) − 500s(Θ2)s(Θ1) + 455c(Θ1))

s(Θ1)c(Θ2) + c(Θ1)s(Θ2) −s(Θ1)s(Θ2) + c(Θ1)c(Θ2) 0 400 + 500c(Θ2)s(Θ1) + 500s(Θ2)c(Θ1) + 455s(Θ1)

0 0 0 1

]

Függvényes felírással:

Fx = c(Θ0)(500c(Θ2)c(Θ1)− 500s(Θ2)s(Θ1) + 455c(Θ1))

Fy = s(Θ0)(500c(Θ2)c(Θ1)− 500s(Θ2)s(Θ1) + 455c(Θ1))

Fz = 400 + 500c(Θ2)s(Θ1) + 500s(Θ2)c(Θ1) + 455s(Θ1)

A trigonometrikus azonosságok felhasználásával össze lehet vonni az alakokat,
így elegánsabb képletet kapunk bár továbbra is három szinuszt és három koszinuszt
kell számolni, vagyis csak a szorzásokon tudunk időt spórolni:

Fx = c(Θ0)(500c(Θ2 + Θ1) + 455c(Θ1))

Fy = s(Θ0)(500c(Θ2 + Θ1) + 455c(Θ1))

Fz = 400 + 500s(Θ2 + Θ1) + 455s(Θ1)

Ezzel a direkt kinematikai feladatot megoldottuk erre a konkrét karra.

12



5. Sebesség kinematikai feladat

Adott t pillanatban ismertek (Θi(t), αi(t), ai(t), di(t)), valamint a deriváltjaik (Θ′i(t),
α′i(t), a′i(t), d′i(t)) minden i-re. A sebesség kinematikai feladat átfogalmazása: meg-

mondani az


x′0(t)

y′0(t)

z′0(t)

0

 vektort, melyet az előző M0M1 ... Mn−1Mn mátrix szorzat

deriválásával kapunk.
x′0(t)

y′0(t)

z′0(t)

0

 =
n∑
i=0

(M0M1...Mi−1(
d

dt
Mi)Mi+1...Mn−1Mn


xn(t)

yn(t)

zn(t)

1



A mátrixok összeszorzásával kapott függvényes felírással, a


0

0

0

1

 jobb oldalra:


x0(t)

y0(t)

z0(t)

1

 =


Fx(Θ0(t), l0(t), α0(t), a0(t), ...,Θn(t), ln(t), αn(t), an(t))

Fy(Θ0(t), l0(t), α0(t), a0(t), ...,Θn(t), ln(t), αn(t), an(t))

Fz(Θ0(t), l0(t), α0(t), a0(t), ...,Θn(t), ln(t), αn(t), an(t))

1


Ezt deriválva egy 4n változós 3x4n-es

J(Θ0(t), l0(t), α0(t), a0(t), ...,Θn(t), ln(t), αn(t), an(t))

Jacobi mátrixot kapunk, mellyel balról szorozva a paraméterváltozásokat tartalmazó
4n változós vektorral, kapjuk a sebesség kinematikai feladat megoldását:
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x′0(t)

y′0(t)

z′0(t)

 = J(Θ0(t), l0(t), α0(t), a0(t), ...,Θn(t), ln(t), αn(t), an(t))



Θ′0(t)

l′0(t)

α′0(t)

a′0(t)
...

Θ′n(t)

l′n(t)

α′n(t)

a′n(t)


Mivel korábbi ismereteinkből tudjuk, hogy ezen 4n változóból 3n csak a kar

geometriájától függ, tehát az t függvényében konstans, így a jobb oldali vektor 4n
ismeretlenéből 3n mindig 0. Így mind a 0 koordinátákat, illetve a J mátrix hozzájuk
tartozó oszlopait töröljük, így egy 3xn-es J ′ mátrixot illetve egy n dimenziós vektort
kapunk.

6. Inverz sebesség kinematikai és inverz kinematikai

feladat

Ezek a feladatok és megoldásaik nem képezik ezen szakdolgozat tárgyát, így csak rö-
viden ismertetem őket. Továbbá ezen feladatokat önmagukban megoldani nehézkes,
és felesleges, mert az útkeresési probléma megoldása végül megoldja ezeket is.

6.1. Inverz sebesség kinematikai feladat

Adott helyen van a robotkar keze, megmozdítható-e a vége egy v sebességvektorral,
illetve, hogyan változtassuk a csukló paramétereket, hogy adott sebesség vektorral
induljon el a kar.

Ekkor az előző egyenlet bal oldalát illetve a J mátrixot ismerjük míg a jobb oldali
4n dimenziós vektor adja a megoldást. A Gauss-elimináció viszont csak akkor ad
eredményt, ha a nem nulla ismeretlenekhez tartozó oszlopok által kifeszített altér-
ben van a sebességvektor. Azokat a pozíciókat, melyekre ez nem teljesül nevezzük
szinguláris konfigurációknak.
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7. Definíció (Szinguláris konfiguráció). Szinguláris konfigurációnak nevezzük a mun-
katér azon pontjait, ahonnan a robotkar keze nem mozgatható el akármilyen sebes-
ségvektorral.

Viszont mivel csak a nem nulla értékekhez tartozó oszlopokra van szükségünk,
elég a J ′ mátrixot és az n dimenziós vektort vizsgálnunk, hiszen a konkrét feladatban
egyértelműen meghatározhatóak a nulla koordináták.

6.2. Inverz kinematikai feladat

Keresni kell egy olyan γ(t) görbét, amin a kéz úgy fog haladni, hogy elkerüli a szin-
guláris pozíciókat, vagy azokon a megengedett irányokban halad keresztül. Ekkor az
előző egyenletben a sebességvektor ismert lesz, valamint a jobb oldal kezdeti értékei
is ismertek lesznek, így egy Cauchy-feladatot kapunk, melyet numerikusan megoldva
megkapjuk az inverzkinematikai feladat megoldását. Ez számítógépesen megoldható
valamilyen numerikus módszerrel például valamely Runge-Kutta-módszerrel.[5]

7. Útkeresési probléma

A robotkart ábrázolhatjuk a munkatérben úgy, hogy minden szegmens végpontját
felírjuk három koordinátával ((x0, y0, z0), (x1, y1, z1), ..., (xn, yn, zn)), ezzel a módszer-
rel minden konfiguráció leírható, de nem minden leíráshoz tartozik, helyes konfigu-
ráció. Mivel a szegmensek hossza nem változik, így bizonyos kényszereket kell be-
vezetnünk a pontok távolságára, melyek viszont nem lineárisak, hiszen mindegyik
lényegében egy gömbegyenlet. Az akadályok szintén a munkatérben vannak megadva
3-dimenziós testekként, de attól, hogy létezik olyan felírás amely megoldja a felada-
tot és eleget tesz a kényszereknek, nem biztos, hogy létezik út a jelenlegi pozíció és
a felírásban szereplő célpozíció között, valamint a munkatér nehézkesen és rosszul
kezeli a mozgó akadályokat, már pedig minden robotkar munkaterében van egy nagy
mozgó akadály: a robotkar saját maga. Ezért van szükségünk a konfigurációs tér
fogalmára. [1]
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7.1. Rövid példa

Vegyük a már ismert RR típusú sík robotkart. Próbáljuk meg megoldani a problémát
a munkatérben. Az első szegmens végpontjának koordinátái (b, c) a kéz koordiátái
pedig (d, e). Világos, hogy az első szegmens vége egy kör mentén mozog a 0. csukló
körül, ami legyen az origóban. Illetve a kéz a (b, c) pont körülmozog egy körön. Így
a0, a1 szegmens hosszokkal a feladat munkatérbeli megoldása során a következő két
kényszer teljesül: b2 + c2 = a20, illetve (d− b)2 + (e− c)2 = a21, azaz
d2 − 2db + e2 − 2ec + a20 = a21. Amely koordináta párok ezeket az egyenleteket
kielégítik, egy lehetséges konfigurációt írnak le.

3. ábra. RR típusú sík robotkar

Kicsit változtatva a helyzeten, ha a második szegmens viszintestől való eltérését
egy Θ∗-al jelöljük, akkor a d = a0cos(Θ0) + a1cos(Θ

∗) illetve az e = a0sin(Θ0) +

a1sin(Θ∗) egyenletek adódnak, melyekbe a Θ∗ = Θ0 + Θ1-et írva visszajutunk a
Denavit-Hartenberg konvenció szerinti függvényes felíráshoz.

7.2. Konfigurációs tér

A számítások megkönnyítéséhez bevezetjük a konfigurációs teret. A robotkar mind-
egyik izülete leírható egy számmal, forgató izület esetén Θi-vel, prizmatikus csukló
esetén di-vel, így a robotkar helyzete leírható egy n dimenziós vektorral, melynek
i-dik koordinátája az i-dik csukló helyzetét reprezentálja. Ezeket a vektorokat ne-
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vezzük konfigurációknak, a robotkar által felvehető összes konfiguráció halmazát
pedig konfigurációs térnek. Ellenben attól, hogy egy konfiguráció elvben lehetséges
még nem biztos, hogy ténylegesen elérhető. Mivel a munkatér általában nem aka-
dálymentes, hiszen a célpontnak is van fizikai kiterjedése, illetve a robotkar saját
magával való ütközése is kerülendő. Azokat a konfigurációkat ahol a kar saját ma-
gával ütközik letiltjuk, hiszen ezek helyzete a konfigurációs térben nem fog változni.
Az így kapott tér, ha megfelelően vesszük fel, az Rn teret kapjuk, oly módon, hogy
minden dimenzió egy csukló paraméterének felel meg. Az origónak egy konfiguráció
fog megfelelni, melyben az összes prizmatikus csukló becsukott állapotban szerepel,
hogy minél kevesebb negatív koordinátával kelljen számolni. A korlátozott rotáci-
ós csuklók az egyik vég pontban tartózkodnak, vagy a robotkar alaphelyzetében,
amelyet a gyártó definiál. A teljesen körbefordítható rotációs csuklók állapota tet-
szőleges. A prizmatikus csuklók dimenziója egyszerű a nullából kiindulva a csukló
teljesen kinyitott hosszáig megengedett, a többi része pedig tiltott. A korlátozott
rotációs csuklókra szintén egyszerű a helyzet, a szélső pozíciók a nulla és a pozitív
irányban a legnagyobb megengedett szög, ezek között megengedett, a többi részen
pedig tiltott, vagy ha definiálva van az alaphelyzet, akkor ugyan ez áll elő csak
eltolva. Itt fontos megjegyezni, hogy ez nagyobb lehet 2π-nél, mert elképzelhető,
hogy egy csuklót körbe lehet fordítani akár a teljes körnél jobban is, de nem le-
het akárhányszor körbe forgatni, mert eltépné a saját vezetékét. A nem korlátozott
(akárhányszor körbeforgatható) csuklók esetén más a helyzet, itt a teljes tér az adott
dimenzió szerint 2π-ként periódikus. Így ebben a dimenzióban periódikusan fel kell
venni a célpontokat is végtelen sokszor.

Elméleti szempontból célszerűbb a tengelyeket végtelennek tekinteni, és a nem
elérhető részeket akadályokkal lezárni, illetve a nem korlátozott rotációs csuklók-
nál periódusonként megismételni a többi dimenziót a végtelenségig. Programozási
szempontból viszont könnyebb a tengelyeket végesnek venni, és a 0=2π megfeletést
alkalmazni a nem korlátozott rotációs csuklóknál, tehát ciklikussá tesszük a konfigu-
rációs teret, mivel a ciklikusságot könnyebb programozni, mint a végtelent. Például
az R típusu robotkar konfigurációs tere egy kör, míg az RR típusu robotkaré egy
tórusz, a PR típúsué egy henger.
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7.3. A konfigurációs tér metrikája

Be kell vezetnünk egy metrikát a konfigurációkra, hogy tudjunk két konfiguráció tá-
volságáról beszélni, de ehhez először rendbe kell tennünk a konfigurációs teret, mivel
jelenleg a tengelyek skálázása önkényes, így a pontok euklideszi távolsága semmit
mondó. A csuklók mozgatásának különböző költségei vannak, a nagyobb sorszámú
csukló mozgatása kevesebbe kerül, mert csak a nála nagyobb sorszámú szegmenseket
kell mozgatnia, míg a kisebb sorszámúnak az utánna következő szegmenseket is moz-
gatnia kell így a nagyobb sorszámú csuklót és a hozzá tartozó szegmenseket is. Ezért
minden tengelyt a csuklók költségének arányában megnyújtunk, majd újraskálázunk
úgy, hogy egy egységnyi mozgás minden tengelyen ugyanannyi költségbe kerüljön.
Ezután két konfiguráció távolságát definiálhatjuk úgy mint a legrövidebb odavezető
út hossza a konfigurációs térben, ahol az út hosszát a megszokott euklideszi távval
mérjük.

4. Állítás. Ez tényleg metrika.

Bizonyítás. A szimetria, teljesül, mert ugyanazaz út járható visszafelé is. Könnyű
látni, hogy az egybeeső pontok távolsága nulla, illetve ha nulla a távolság, akkor a
legrövidebb út hossza nulla, tehát így a két pont euklideszi távolsága is nulla, vagyis
a két pont egybe esik. A háromszög egyenlőtlenség szintén könnyen látható, mivel
az út összeköthető így, ha egy harmadik ponton keresztül vezetne rövidebb út akkor
azt választottuk volna.

A továbbiakban távolság alatt az euklideszi távot, míg metrikus távolság alatt
ezt a metrikát értem, ez azért nem okoz problémát, mert egymástól kis távolságokra
lévő pontoknál ez ugyan az a táv.

7.4. Geometriailag felírható konfigurációs terek

Bizonyos speciális esetekben a munkatér konfigurációs tér kapcsolata felírható geo-
metrilag is. Ez általában az olyan robotkarokra jellemző melyeknek 3 csuklója van
és egy csukló a tér csak egy bizonyos irányáért felel. Például ilyen egy torony daru
konfigurációs tere. A daru robotkarként való értelmezésben egy rotációs csuklóval
kezdődik a tengelyénél majd egy viszintes irányú prizmatikus csukló következik, ez
testesíti meg a kocsit, melyre van rögzítve a csörlő, illetve egy függőleges prizmatikus
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csukló mely a kötelet hivatott szimulálni valamint a kampó, mint a robot keze. Ez-
esetben a konfigurációs tér megfelel a munkatér bariocentrikus koordinátázásának,
tehát bármely alakzatot a a munkatérben egyenlettel megadva, majd bariocentrikus
koordinátákra áttérve megkapjuk a konfigurációs térbeli egyenletét. De már egy sík
beli RR karra sem egyértelmű a helyzet, ugyanis minden munkatérbeli ponthoz, két
konfigurációs térbeli pont tartozik, kivéve a szinguláris pozíciókat.

7.5. Akadályok

Nagy előnye a munkatérnek, hogy mint a célpont ahova a robotkart juttatni kell,
illetve az akadályok is a munkatérben vannak megadva. Az akadályok a munka-
térben valamilyen geometriai felírásban szerepelnek, viszont feltehetjük róluk, hogy
felírhatóak félterek metszeteként, mivel vagy konvex alakzatok vagy felbontható-
ak konvex alakzatok úniójára. A robotkar szegmenseit hengerekként írjuk fel, egy
szegmenst akár több henger is reprezentálhat. Mivel a robotkar nem teljesen ponto-
san mozog ezért bevezetünk egy h biztonsági konstans, amely nagyobb a robotkar
hibahatáránál, de nem sokkal nagyobb, ezel a távval megnöveljük az akadályokat,
olymódon, hogy vesszük mindegyikhez az akadály és az origó középpontú h sugarú
gömb Minkowski összegét. Kevésbé precizen, de programozási szempontból egysze-
rűbben minden félteret egy rá merőleges h hosszúságú vektorral "kifelé" mozdítani,
ez a lapoknál ugyan azt, az éleknél és a csúcsoknál pedig egy nagyobb távolságot ad.
Későbbiekben ezt veszem alapul a könyebb számítás és a biztonságosabb távolság
miatt.

Az akadályokat nem csak a robot kezének hanem minden egyes részének el kell
kerülnie így a konfigurációs tér egyes pontjaiba nem léphet a kar míg másokba igen.
Minden akadály egy pontja tehát a konfigurációs térben nem egy pontot, hanem egy
alakzatot tilt le. A továbbiakban feltételezük, hogy a munkatér adott, és benne a
tiltott alakzatok valamilyen geometriai módon szintén adottak, valamint a célpont
a munkatérben és a kiinduló pont a konfigurációs térben adott. A legelső dologunk
meghatározni a célpont helyzetét a konfigurációs térben. Ehhez a direkt kinemati-

kai feladatban szereplő mátrixot kell felírnunk paraméteresen és megoldani a
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jobb oldalra. Ez egy n+1 változós három egyenletből álló egyenletrendszer, melynek
egyenletei nem feltétlenül függetlenek, így várhatóan végtelen sok megoldást kapunk,
melyek általános esetben a konfigurációs térben nem is egymás mellett találhatóak.
Így az egy munkatérbeli pont által letiltott konfigurációs térbeli pontok halmaza
nem biztos hogy konvex és általában nem is összefüggő. Valamint a megtalálása is
gyakorlatilag lehetetlen, mert ez egy bonyolult alul definiált nem lineáris egyenlet,
de később látni fogunk közelítő megoldásokat. A célpont egy lehetséges konfiguráció-
jának meghatározása nem elegendő, mert lehet, hogy az a konfiguráció nem elérhető
a tiltások miatt, de még az sem jelent kiutat, hogy addig keresük a megoldásokat
amíg egy elérhetőt nem találunk, mert ezek a célpontok nem feltétlenül egyenlő met-
rikus távolságra vannak a kiinduló ponttól, így meg kell határoznunk a legközelebbi
elérhető célpontot. Innetől egy konfigurációs tér-beli akadály alatt, a konfigurációs
térben a hozzá tartozó munkatérbeli akadály által letiltott pontok halmazát értem.
Ez nem fog zavarni mert mindig egyértelmű lesz, hogy melyik térben vagyunk.

7.6. Ütközés teszt

Mivel egy munkatérbeli pont által letiltott konfigurációs térbeli halmaz meghatáro-
zása túl bonyolult ezért fordítva számolunk, vagyis egy konfigurációs térbeli pontról
mondjuk meg, hogy melyik alakzat tiltja. Ez egyszerűbb mert csak a direkt kinema-
tikai feladatot kell megoldanunk kis módosítással, a kéz helyzetét könnyű kiszámolni,
ezután minden szegmenshez kiszámoljuk a burkoló féltereket. Ezt úgy tesszük meg
hogy a i + 1 szegmeshez az első i mátrixszal kell végrehajtanunk a direkt kinema-
tikai számítást. Tehát minden egyes pont ütközés tesztjéhez összesen félterenként
3 pont helyzetét kell meghatároznunk a határoló síkhoz, és egy belső pontot szeg-
mensenként a külső és belső oldal meghatározásához. Ezután felírjuk a hengereket a
munkatérben, majd megvizsgáljuk, hogy mely akadályokkal ütközött. Előnye, hogy
gyors a számítás és egyértelmű az eredmény, hátránya viszont, hogy az egész konfi-
gurációs teret végig kell tesztelni, ahoz, hogy letiltsuk az akadályhoz tartozó összes
konfigurációt még egy viszonylag kis akadály esetén is.

Érdemes egy adatbázisban minden tesztelt konfigurációhoz eltárolni, hogy a kéz
milyen munkatérbeli ponton van, így ebben az adat bázisban közelítő kereséssel
meghatározható, a legközelebbi konfigurációk helyzete. Valamint célszerű a teszte-
ket először az első szegmensre, majd a második szegmensre és így tovább sorban
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végrehajtani, mivel ha az első szegmens ütközik, akkor az ahoz tartozó többit már
nemszükséges tesztelnünk, tehát az első szegmens ütközése az n-dimenziós konfi-
gurációs térben egy hipersíkot, míg a másodiké egy n − 2-dimnziós alteret tilt le,
egészen az utolsó szegmensig, ami csak egy pontot.

8. Voronoi-gráf

A Voronoi-gráf azokat a sík konfigurációs térbeli pontokat tartalmazza, amelyek
kettő vagy több akadálytól egyenlő távolságra vannak a konfigurációs térben. A
Voronoi-gráf a szó szoros értelmében nem matematikai gráf, de csomópontokból
és ezeket összekötő görbékből áll, így az útkereső algoritmusaink működnek rajta.
Ehhez azonban szükségünk van a konfigurációs tér egy folytonos felírására. Segít az
algoritmusnak ha a nem összefüggő akadályokat külön akadálynak tekintjük, illetve a
konkáv halmazokat is több akadállyá vágjuk, úgy hogy konvex akadályokat kapjunk,
valamint a teret lezáró akadályokat, tehát a prizmatikus csukló teljesen kitolt és
behúzott állapotánál egy lezáró pontot, és a korlátozott rotációs csuklók túl fordulást
gátló szakaszainkat is hozzá vesszük. A konvex akadályokra bontás azért kell, hogy
a Voroni-gráf a konfigurációs tér minden pontjáról egy egyenes vonallal elérhető
legyen. [3]

1. Első lépésként h-nál kisebb távolságonként a konfigurációs térben ütközés tesz-
tet végzünk.

2. A tiltott pontháló konvex burkát vesszük minden egyes akadályra.

3. Elkészítjük a Voronoi-gráfot.

4. Építünk egy matematikai gráfot, a csomópontok lesznek a csúcsok, és minden
görbét egy élllel helyettesítünk. Minden egyes él költségét a hozzá tartozó
görbe hosszára állítjunk.

5. Meghatározzuk a célponthoz és a kiindulóponthoz metrikus értelemben legkö-
zelebbi pontokat a Voronoi-gráfon, valamilyen lokális tervezővel. Ezzel kapunk
két új csomópontot a Voronoi-gráfhoz.

6. Ezen két csomópont között keresünk útvonalat a matematikai gráfban.

21



7. Egy egyenes vonallal a kiinduló pontból a hozzá legközelebbi Voronoi-gráf
pontra ugrunk.

8. Ezután a megtalált út alapján megállapítjuk, hogy a Voronoi-gráf csomópont-
jait milyen sorrendben kell érintenünk, majd a görbék mentén végig haladunk
rajta egészen a célhoz legközelebbi pontig.

9. Innen és egy egyenes vonallal a cél koordinátákra mozdulunk.

Magának a Voronoi-gráfnak az elkészítése egy bonyolult feladat, sík konfiguráci-
ós terekben még lehetséges, ha megvan egy folytonos felírása a konfigurációs térnek,
ellenben már 3-dimenziós konfigurációs terekben is felületeket adna a görbék he-
lyett, melyeken az út keresés problémás lenne. Ellenben a Voronoi-cellák megoldást
kínálnak mindenre, alapvetően a Voronoi-cellák diszkrét ponthalmazra vannak de-
finiálva, tulajdonképpen egy cellán bellül azok a pontok vannak melyek a halmaz
egy pontjához vannak legközelebb. Formálisan az X metrikus térben ∀k ∈ K index
halmazra Pk ponthoz tartozó Vk Voronoi-cella a következő:

Vk = {x ∈ X d(x, Pk) ≤ d(x, Pj)∀j ∈ K, j 6= k}

Ahol a d(x, y) az adott X feletti metrika. Ezt annyiban módosítjuk, hogy egy
akadályhoz vesszük a legközelebbi pontokat, így a Q konfigurációs térre ∀k ∈ K

index halmazra Ak akadályhoz tartozó Vk Voronoi-cella a következő:

Vk = {q ∈ Q d(q, Ak) ≤ d(q, Aj)∀j ∈ K, j 6= k}

Ahol d(q, Ak) = min{d(q, pj) ∀pj ∈ Ak}, pj a tiltott pontháló elemei, d(q, pj) pedig
az euklideszi metrika.

Ez már használható magasabb dimenziókra is. Könnyű látni, hogy síkban a cel-
lák határai a Voroni-gráfot határozzzák meg, térben a cellák poliéderek, mivel az
akadályok maguk is poliéderek voltak, eme poliéderek élei adják a Voronoi-gráfot.
Hátránya, hogy üres, kevés akadályal rendelkező konfigurációs térben túl nagy ke-
rülőket tesz, de ellenben a lehető legbiztonságosabb utat választja. Magának a
Voronoi-gráfnak a felírása valamilyen vektorgeometriai módszert kíván, ha az aka-
dályok felületei vektorgeometriailag voltak felírva, vagy valamilyen közelítő diszkrét
módszerrel kell az akadályok felületétől egyenlő távolságra lévő pontokat meghatá-
rozni, majd ezekre görbét illeszteni. A Voronoi-cellák meghatározása könnyebb, de
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magasabb dimenziókban a gráf megtalálása nehezebb, itt venni kell a cellák csúcsait,
és összekötni azokat az élek mentén. További problémát jelent magának a konfigu-
rációs térnek a felírása is. Ezek az interpolációk túl sokáig tartanak, valamint a
számítógépnek ezeket a felületeket valamilyen formában tárolnia kell.

9. Skeletonizáció

A Voronoi-gráf módszere tehát készít ütközés tesztel egy ponthálót, amelynek ve-
szi a konvex burkát, majd ezekhez képest készít egy újabb ponthalmazt, amelyre
egyeneseket illeszt. A skeletonizáció ötletét az adja, hogy próbáljunk meg ezeket
az interpolációkat teljesen kihagyni, vagy legalább elhalasztani és csak a legvégén
interpolálni egyet. Illetve a Voronoi-gráf ad egy hálót amely szétválasztja az aka-
dályokat, de nagyon lassú. Viszont nekünk nem kell egy teljesen pontosan a felénél
szétválasztanunk őket, elég ha vala milyen módon elválasztjuk őket egymástól. Ezt
az elválasztó hálót nevezzük skeletonnak, pontjait skeleton pontoknak. Az összes
skeletonizációs algoritmus nagy előnye, hogy ellentétben a Voronoi-gráfos, Voronoi-
cellás módszerekkel, több lehetséges útvonallal is dolgozik egyszerre, így kisebb ke-
rülőket tesz, viszont pont ezért közelebb megy el az akadályokhoz, és így kevésbé
biztonságos az útvonal. [3]

9.1. Az egyenletes pontháló módszere

1. A konfigurációs térben valamilyen viszonylag nagy lépésközökkel egy ponthálót
veszünk fel.

2. Minden skeleton pontra elvégezzük az ütközés tesztet.

3. A nem letiltott skeleton pontok között megpróbálunk egy hálózatot építeni oly
módon hogy az egymással szomszédos pontokat megpróbáljuk egyenes vona-
lakkal összekötni, természetesen a vonalak sem haladhatnak keresztül tiltott
zónán, ennek ellenőrzésére lokális tervezőket használunk.

4. Az így kapott vázat kiegészítjük a kiinduló és cél pontokkal és őket is bekötjük
a szomszédos csúcsokba, szintén lokális tervezők használatával.
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5. Ezután mint a Voronoi-gráfon keresünk egy utat a kiinduló pontból a célpont-
ba.

6. Ha nem találunk utat, akkor sűritjük a hálót és folytatjuk a 2. lépéssel, amíg
nem lesz meg az út, vagy egy bizonyos sűrűséget el nem érünk, ekkor leállunk.

Két nyitott kérdés van az algoritmusban, hogy milyen módszerrel teszteljük az
összekötő szakaszokat, illetve hogy mit értünk szomszédos pontok alatt. Az összekö-
tő szakaszok tesztelésére később a lokális tervezők résznél térünk ki. A szomszédos
pontok meghatározására alapvetően két lehetséges mód van az egyik bizonyos távol-
ságon belüli pontokat tekint szomszédosnak, a másik pedig a legközelebbi k pontot
veszi. Mindkettőnek vannak hátrányai, közös probléma, hogy izolált ponthalmazok
alakulhatnak ki, a legközelebbi k pontot vevő algoritmusnál lehet, hogy túl távoli
pontokat köt össze ezáltal az ütközés tesztet túlságosan elnyújtja illetve, lehet, hogy
a legközelebbi k pont mind olyan irányban fekszik, hogy az összekötő szakasz egy
tiltott zónán halad keresztül. Az adott távolságon belüli pontokat vevő algoritmus
hibája, hogy esetleg egy pontnak túl nagy lehet a foka, illetve olyan pontokkal is
össze lehet kötve, amiket egy másik csúcson keresztül is elér ezáltal bonyolítva az
útkeresést. Egy megoldás valamilyen kevert módszer. Amely egy bizonyos távon
bellül köt össze, majd ha nem érte el a k darabot akkor növeli a távot. Felhasz-
nálva a Voronoi-cellákat adódik egy egyszerű algoritmus a szomszédok kijelölésére,
nevezetesen, hogy használjuk a skeleton pontok fölé rajzolt Voronoi-cellák duálisát
a Delauney-háromszögelést.

A pontok összekötésére, ha a pontháló h távolságnál sűrűbb, használhatunk egy
egyszerűbb algoritmust. Minden pontot két osztályba osztunk, lesznek kék pontok
melyek nem ütköztek, és pirosak amik igen. Minden kék pontot a legfeljebb 1, 5h tá-
volságra levő szomszédaival összekötünk. Ha két kék pontnak van piros szomszédja,
akkor a köztük haladó élt egy lokális tervezővel át kell vizsgálnunk, viszont a többi
kék-kék élt elfogadhatjuk. A piros-kék éleket a piros pontokkal együtt töröljük.
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9.2. Probabilistic roadmaping

Az egyenletes pontháló hátránya, hogy az egész konfigurációs teret végig teszteli,
illetve, hogy ha egyszeri lefutásra nem talált megoldást, akkor újrafuttatásra ugyan-
azt az eredményt adja. Ennek az áthidalására használjuk a véletlen útgeneráló
algoritmusokat.

1. Valamilyen eloszlás alapján véletlen pontokat helyezünk el a konfigurációs tér-
ben.

2. Ezek között feszítenek ki egy gráfot a fent látott módon, a 2-3-4. pontok
alapján.

3. Keresünk egy utat a kiinduló pontból a célpontba.

4. Ha nem találunk utat, akkor változtatunk a véletlen algoritmuson és folytatjuk
a 2. lépéssel, amíg nem lesz meg az út, vagy egy bizonyos lépésszámot el nem
érünk, ekkor leállunk.

Ezen véletlen útgeneráló algoritmusok alapjaikban mind a fent vázolthoz hasonló-
ak, viszont a pontok generálásában különbözőek. A legegyszerűbb verzió egyenletes
eloszlással osztja szét a pontokat, ezzel könnyen és egyszerűen találhatunk utat a
konfigurációs térben és nem lesz gondunk az újra futtatással, de továbbra is az egész
konfigurációs teret végig teszteljük. Egy jobb módszer, hogy ahol az átjárót sejtjük,
vagy éppen ellenkezőleg, ahol az akadály léte valószínűbb sűrűbben helyezzük el a
pontokat. Erre az egyik lehetőség, hogy ha egy pont akadályba kerül akkor egy
lokális tervezővel megkeresük a hozzá közeli nem ütköző pontokat, ezáltal az aka-
dályokat kvázi körberajzoljuk. Fontos megjegyezni, hogy kell egy biztonsági határ
aminél tovább nem hagyjuk a lokális tervezőt dolgozni, mert lehet, hogy egy szűk
átjárót átugrunk és már egy másik akadály kezdünk el felderíteni és így túl sokáig
tartana egy pont körül rajzolása.

Ez az algoritmus két további nyitott kérdéssel rendelkezik az egyenletes pont-
háló módszeréhez képest, nevezetesen, hogy milyen lokális tervezőt használunk az
akadályok körbe rajzolására illetve, hogy hogyan osztjuk el a pontokat. A pontok
elosztására választhatunk különböző véletlen algoritmusokat. Például:

1. Használhatunk egy n dimenziós normális eloszlást a konfigurációs tér mértani
közepére koncentrálva.
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2. Használhatunk rögtön két n dimenzós normális eloszlást a cél illetve a kiinduló
pontra koncentrálva.

3. Egy nem túl nagy felbontású térrácsot helyezünk a konfigurációs térre és a
kiinduló és a cél pont közti kockákban sűrűn generáljuk a pontokat onnan
kifele, haladva pedig egyre ritkábban, így elkerüljük azt az esetet, hogy egy
viszonylag nagy részre nem jut pont, ezáltal egyesítve a determinisztikus és a
véletlen algoritmusok előnyeit.

10. Cella dekompozíció

A rácshálós módszer tovább fejlesztése az úgynevezett cella dekompozíció. [3]

1. Egy fix távolságú térrácsot helyezünk a konfigurációs térre.

2. A cellákon bellül véletlenszerűen pontokat jelölünk ki.

3. Ha egy cellán bellül ütközünk, de nem minden benne választott pont ütközik,
akkor a cellát minden tengely mentén megfelezzük így 2n kisebb cellát kapunk.

4. Vissza a 2. pontra, ha még nem értünk el egy bizonyos lépésszámot.

5. Így megkapjuk a konfigurációs tér cella dekompozícióját oly módon, hogy lesz-
nek fehér cellák amikben nincs ütközés, fekete cellák, amelyek minden pontja
ütközött és szürke cellák amelyek adott esetben tovább bonthatók.

6. Minden fehér és szürke cellát reprezentáljon egy pont, majd ezen pontok közül
a szomszédosokat kössük össze egy éllel.

7. Az így kapott gráfban keresünk egy utat csak a fehér pontok használatával, és
egy másikat, aminek megengedjük a szürke pontok használatát is.

8. Ha a szürkéket is használó útvonal lényegesen rövidebb, mint a csak fehéreket
használó az érintett szürke cellákat eggyel tovább bontjuk és az 5. ponttal
folytatjuk, ha nem akkor a csak fehéreket használó útvonalat elfogadjuk.

Ha a szürke cellák használatával sincs út, akkor a célpont elérhetetlen. Ebben a
módszerben nagyon sok múlik a véletlen algoritmuson, hogy megtalálja az akadályt
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ha van, így elég sok pontot kell egy cellán bellül felvennünk, illetve ezeket egyenle-
tesen kell elosztanunk a cellán belül. A szomszédos csúcsok kijelölése sem történhet
önkényesen, hanem azok a pontok lesznek összekötve melyek cellájának van közös ol-
dala. Így kevesebb véletlen faktor van az algoritmusban, de nem kell ütküzés tesztet
végrehajtanunk az utak mentén, mert a fehér zónákon akadálytalanul haladhatunk
át. További előnye, hogy ha feltételezzük, hogy a cellákon belül használt algoritmus
nem hibázik akkor a legszűkebb átjárókat is megtalálja, ellentétben a skeletonizációs
módszerekkel.

11. Lokális tervezők

Míg a konfigurációs teret bejáró algoritmusok az egész térben keresnek útvonalat
két pont között, addig a lokális tervezők két viszonylag közeli pontot kötnek össze,
illetve kisebb részeket derítenek fel. Ezek kisebb szubrutinoknak tekinthetők a na-
gyobb útvonal tervező algoritmusban, melyek segítenek eldönteni egy pontról, hogy
járható-e vagy sem, illetve utat terveznek a kiinduló pontból a skeletonig vagy a
skeletonról a célpontig. Alapvetően sorozatos ütközés teszteket végeznek valamilyen
helykijelölő algoritmus alapján. Azon alapulnak, hogy konfigurációs tér és a munka-
tér kapcsolata folytonos, abban az értelemben, hogy minden q konfigurációs térpeli
ponthoz tartozó, munkatérbeli pont kis környezetén bellüli pontokhoz létezik olyan
konfiguráció amely a q pont ε sugarú környezetében van. Így ha egy pontot letilt
egy konfigurációt annak egy ε sugarú környezetét is letiltjuk vele együtt, tehát nem
kell minden konfigurációra, tesztelnünk egy egyenes mentén elég 2ε-onként végezni
egy tesztet. Az akadályok esetleges "átugrását" úgy kerüljük el, hogy 2ε-t h-nál
kisebbre választjuk, mivel minden akadály szélessége legalább 2h így maximum a
bizonsági növelésbe metszhetnük bele.

1. Sorban vesszük a pontokat 2ε távolságra egymástól egy egyenes mentén. Ez
akkor hatékony, ha egy adott ponthoz közeli megengedett pontot szeretnénk
találni egy adott irányban.

2. Úgynevezett "bináris tesztet", végzünk, ez veszi a szakasz közepét aztán ha
nem tilos akkor a két résszakasz megint elfelezi és így tovább amíg el nem éri
az 2ε távolságot. Szakaszok ütközés tesztjénél használatos, mert gyorsabban
találja meg az akadályokat.
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3. Csiga vonal szerűen haladunk kifelé, folyamatosan növelve a lépéshoszt és az
elfordulási szöget, leginkább akadályok "körberajzolásánál hatékony".

4. Egyenletes eloszlás szerint választunk egy irányt, ebben az irányban kezdünk
tesztelni egyre növekvő lépéshosszal, szintén körberajzolásnál hatékony, ha fel-
tételezhetjük, hogy viszonylag sokszor fogunk eltaláni, egy akadályt, akkor a
csigavonal szerü lépegetés nem lesz hatékony mivel többször is körberajzol, míg
ez a módszer sok pont esetén minden ponthoz egy pontot talál az akadály pe-
remén, tehát az akadaály méretével arányos mennyiségű pontal rajzolja körbe.
Illetve a Voronoi-gráfra lépéskor hasznos, mivel egy pontra egyenest fektet-
ve, a pontból indulva az egyik irányban egy akadály míg a másik irányban a
Voronoi-gráf lesz.

12. Egy lehetséges diszkrét módszer

Eddig nem tértünk ki rá, hogy a robot honnan ismeri a munkatér felépítését. Ezt
egyszer, valamilyen módon például egy radarral vagy valamilyen tényleges scanner-
rel, legvégső esetben egy kamerával és valamilyen utólagos feldolgozással le kell ké-
pezni, ebből a képből alakítunk ki egy három dimenziós képet. A scannelés során
egy diszkrét ponthalmazt kapunk, amiből a program valamilyen módszerrel, például
vonalháló modellel vagy síkok illesztésével utólag összeállítja a folytonos teret.

Ezután ezt a teret kapjuk meg, majd állítjuk elő belőle a konfigurációs teret, és
kezdjük meg a feladat megoldását, valamilyen diszkretizáziós eljárással. Ez nyitja
meg az utat a diszkrét módszerek irányába, hiszen ha kihagyuk a féltér metszetek
elkészítését, majd vissza alkítását diszkrét ponthalmazzá, időt és számítási kapaci-
tást takarítunk meg, valamint egy sokkal kezelhetőbb felírást kapunk. Ez a közelítő
megoldás nem okoz adat veszteséget, mert csak az álltalunk interpolált részektől
tekintünk el, későbre halasztva a tér folytonossá tételét, jelentős mennyiségű számí-
tást spórolva meg. A kar hengeres közelítését meghagyjuk, így el tudjuk kerülni azt,
hogy ütközés nélkül haldjunk át. Valamint megnöveljük a szegmensek sugarát a h
távolsággal, így az esetleges pontatlanságokat is kiküszöböljük.

Ezentúl sok esetben, az is igaz, hogy a robot kezét, nem feltétlen kell teljesen
pontosan a célra illesztenünk, illetve, hogy a robotkar fizikai tulajdonságai miatt,
nem tudunk pontos koordinátákra álni, csak bizonyos hibahatáron bellül, illetve,
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hogy nem is szeretnánk pontosan megoldani a feladatot, csak egy jó közelítést adni.
Például egy darutól nem várunk el, centiméternél pontosabb helymeghatározást, míg
egy génsebészedi robottól ugyan pikométeres pontosságot várunk, de a munkatere
egy Petri-csészére korlátozódik. Álltalánosságban igaz az, hogy a nagy munkate-
rű robotoktól kis pontosságot, illetve a nagy pontosságú robotkaroktól kisméretű
munkateret várunk el, pár nagyon specifikus esetet kivéve, tehát arányaiban nem
változik a pontosság mértéke.

Látni fogjuk, hogy a diszkrét módszerek sok esetben célravezetőbbek, illetve
ebben a konkrét módszerben, előre elvégezhetők egy nagyobb számítógépes háló-
zaton, nem szükséges a robot kiskapacitású számítógépét terhelni vele. Vezessük
be a fx, fy, fz konstansokat, melyek a munkatér felbontásának finomságát fogják
reprezentálni, oly módon, hogy megadják hány diszkrét pontot veszünk fel egy a
munkatér x, y, z irányába mutató egyenesen, megjegyzendő, hogy a pontok távol-
sága a munkatér irányaiban egyenlő kell legyen, mert hiába kell az egyik tengelyen
kisebb felbontás mint a másikon, mivel a feladatot a konfigurációstérben fogjuk meg-
oldani, és könnyen elképzelhető, hogy egyes csuklók forgatásával egy másik csukló
hatástengelyének iránya megváltozik, így azt muszály a legnagyobb felbontás sze-
rint paraméterezni, ezt a táv a korábbi h távolság, hiszen ennél pontosabb úgy sem
szükséges, a pontokat a továbbiakban a munkatér kontrolpontjainak fogom nevezni.
Lényegében egy cella dekompozíciót készítek, a szükséges legnagyobb felbontással,
és ezt eltárolom újra használható formában.

12.1. A konfigurációs tér előállítása

Megpróbálunk, egy a számítógép számára könnyen emészthető felírását előállítani a
konfigurációs térnek. Lényegében egy gyors és könnyen kezelhető adatbázist fogunk
létrehozni, amely tartalmazza a konfigurációs tér - munkatér sok-egy kapcsolatát és
könnyen kereshető. Mivel a munkatér egy pontjához tartozó konfigurációs tér-beli
pontok felderítése bonyolult és hosszadalmas számításokat vesz igénybe és úgyis min-
den pontot meg kell vizsgálnunk, ezért a konfigurációs tér szerint fogunk haladni. A
legnagyobb probléma, itt az, hogy a felbontás finomsága állltalában a munkatérben
van megadva.

A konfigurációs tér minden tengelyét úgy bontjuk fel egyenlő részekre, hogy
egyik pontról a másikra ugrás a kar adott csuklótól legtávolabbi pontja h-nál ki-

29



sebb távolságot tegyen meg. Ezeket az osztópontokat nevezzük a konfigurációs tér
kontrolpontjainak.

Ebből megkapjuk a konfigurációs teret, ami most egy f1 ∗ f2 ∗ ...fn pontból álló
n dimenziós ortonormált diszkrét tér, ezeket a pontokat a továbbiakban kontrol-
pontoknak nevezem. Itt ejtsünk néhány szót magáról a készülő adatbázisról. Az
adatbázis a háttértáron fog helyet foglalni, minden (x,y,z) koordináta hármashoz
egy listát fog rendelni, amelyben pointereket tartunk. Egy tömbben a memóriában,
tartunk minden konfigurációs térbeli ponthoz egy logikai értéket, ez jelzi hogy az
adott pont elérhető avagy le van tiltva. Az adatbázis koordináták szerint rendezve
van, tehát (0, 0, 0), (0, 0, 1), ...(0, 0, fz), (0, 1, 0), (0, 1, 1), ...(0, 1, fz), ...(0, fy, fz),

(1, 0, 0), ...(fx, fy, fz). Így az adatbázis minden eleme konstans időben elérhető. Eze-
kívül szükségünk lesz még egy táblára, amelyben minden konfigurációs térbeli kont-
rolpontról nyilván tartjuk, hogy melyik munkatérbeli pont tartozik hozzá. Ebből
egy fát szervezünk a munkatérbeli koordináták alapján, oly módon, hogy lesz egy
fa x koordináta szerint, amelynek a levelében kezdődik, egy másik y szerint, majd
annak a levelében egy z szerint. Azért kell a fa struktúra, mert ezek a pontok nem
fognak egybeesni a munkatér kontrolpontjaival, és az elosztásuk sem egyenletes így
a rendezéses módszerben lineárisan kellene keresni, míg a fában log2 szerint kereshe-
tünk, mivel a fát utólag készítjük el egy rendezett listából, és futásidőben nem fog
változni, használhatunk egy balra rendezett bináris fát.

Ezután megkezdjük a scannelést a konfigurációs tér kontrol pontjai alapján, mi-
lyen konfigurációs térbeli ponthoz kiszámoljuk a kéz helyzetét és elmentjük a fába.
Majd ütközés tesztet végzünk, és minden olyan munkatérbeli kontrolponthoz amivel
ütközne, beírjuk az adatbázisba a konfigurációt. Az adatbázis felírása jól párhuza-
mosítható, olyan módon hogy az első csukló felbontása szerint külön feladatokként
fogjuk fel. Mivel ezt egy nagyobb rendszeren végezzük el, tovább gyorsíthatjuk, ha
nem a normál processzort, hanem a videókártyát vesszük igénybe, ugyanis az adat-
bázis felírása során sok három dimenziós pontot kell transzformálnunk, mátrixokkal.
A videókártyákat pedig pont erre a célra fejlesztették ki, így a felderítés még egy
normál személyi számítógépen sem vesz igénybe sok időt. További előnye, hogy
a felderítést robot szériánként egyszer kell elvégeznünk. Az adatbázist csak olvas-
ni szükséges a robot élete során, így nem kell lehetővé tenni annak módosítását, az
SSD-k konstans elérése és a rendezett adat szerkezett miatt pedig csak az aktuálisan
vizsgált munkatérbeli pont listáját kell betölteni, a memóriába, majd ezek alapján
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letiltani a jelzett logikai értékeket. Ennek a feldolgozása is történhet párhuzamosan,
hiszen új akadályok bevételével csak letilthatunk, fel nem oldhatunk, így nem lehet
abból probléma, hogy egy értéket kétszer tiltunk le.

Amikor a robotkar a konkrét munkatérben keresi az utat az akadályokat meg-
kapja diszkrét ponthalmazként amin végig halad és a konfigurációkat letiltja, majd
bekéri a célpontot és a hozzá legközelebb eső ponthoz tartozó konfigurációkat meg-
jelöli célnak. Ezután van egy ponthalmazunk, ebből építünk egy gráfot oly módon
hogy minden pontból a tengelyekkel párhuzamosan vezet él az egyel arrébb lévő
pontba, ha az nincs letiltva, tehát minden pontnak 2n kapcsolata van potenciálisan.

13. Útkeresés

Mind a véletlen út generáló algoritmusok, a cella dekompozíció és az adatbázisos
módszer is egy nagy gráfot ad melyen utat kell keresnünk a kiinduló pontból a
cél pontba. A dolgozat elején említettem, hogy várhatóan nem egy célpont van,
ezt eddig nem vettük figyelembe, mert nem változtatott az algoritmusokon. Itt
anyiban változik a helyzet, hogy a célpontokat egy új fiktív pontba kötjük és és
ide tervezünk útvonalat. Az élekhez távolságokat rendelünk, ez a Voronoi-gráfból
képzett matematikai gráf esetén a csúcsok metrikus távolsága, míg a többi esetben
elég a pontok euklideszi távját vennünk. Mivel a kiinduló pont adott, ebből a
pontból kell megkeresnünk a legrövidebb utat. Az egyenletes ponthálóból és az
adatbázisból kialakított gráfon, használhatunk egy egyszerű szélességi keresést mivel
minden él egyforma hosszú. A többi esetben viszont komolyabb algoritmusra van
szükségünk, ellenben minden távolság függvényünk pozitív, így irányítottátéve a
gráfot használhatjuk Dijkstra algoritmusát. Mind a két algoritmus élszámnyi időben
fut, de mindkettőt leállíthatjuk, amint elérte a célcsúcsot.
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14. Összefoglalás

Dolgozatomban a robotkarok mozgatását felytettem ki részletesebben. A robotok
vezérlése és ennek matematematikai, fizikai háttere ennél jóval összetettebb, részle-
tesebb.

A problémák ismertetése után, ismertettem a Denavit-Hartenberg konvenciókat
és a koordináta rendszereket. Bemutattam eljárásokat az útvonal keresésére, vala-
mint konkrét példákon keresztül szemléltettem működésüket, ezután mutattam egy
számítógépes megvalósítását.

Ez természetesen egy nagyon kis szelete a robotikának, de talán már ebből is,
hogy mekkora területről van szó. A dolgozat során végig a robot útvonalát illetve
pályáját próbáltuk meghatározni, feltételezve, hogy a robot az álltalunk megadott
görbét képes követni. Többször megemlítettem a dolgozatban, hogy egyes pályák
biztonságosabbak másoknál. Ez azt jelenti, hogy a munkatérbeli megfelelőjük tá-
volabb, halad el az akadályok mellett. Ha a robotkar pontosan tudná tartani a
megkapott görbéket, ezzel nem kéne foglalkoznunk, hiszen nem térne le az útvonal-
ról. Ellenben a robotkar a saját tehetetlensége miatt, illetve a kontroláló szervek
pontatlansága miatt, általában nem vagyunk képesek pontosan a pályán tartani a
robotkart. A pontos pálya meghatározásához magasabb fizikai ismeretekre is szük-
ségünk lenne, ezért nem tértem ki rá dolgozatomban.

Az algoritmusokban sok paramétert hagytam nyitva, mivel minden robotkarra
más és más paraméterek az optimálisak. Az algoritmusok között sem állítottam föl
semmilyen rangsort mivel, adott helyzetben, mindegyik máshogy viselkedik. Az út-
keresés során használható gráfelméleti algoritmusokba sem mentem bele részletesen
mivel ez a dolgozat kereteim kívülre esik.
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